KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 624/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 28.08.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr. REF-21135-0717-2017, me objekt “Pajisje kompjuterike e fotokopje”, me
fond limit 8.319.900 lekë pa tvsh, parashikuar për t’u
zhvilluar më datë 10.08.2017, nga autoriteti kontraktor
Universiteti “A.Xhuvani”.

Ankimues:

“BNT Electronics“ shpk
Blv.”Zhan D’Ark”, kulla III, kati 2, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti “A.Xhuvani” Elbasan
Rruga “Ismail Zyma” Elbasan.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave Nr.914 datë 29.12.2014 “Për Rregullat e
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për Miratimin e
Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se operatori ekonomik ankimues ka prima facie
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili nuk e ka
pranuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e
prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datë 18.07.2017 është publikuar procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr.
REF-21135-07-17-2017, me objekt “Pajisje kompjuterike e fotokopje”, me fond limit 8.319.900
lekë pa tvsh, parashikuar për t’u zhvilluar më datë 10.08.2017, nga autoriteti kontraktor
Universiteti “A.Xhuvani”
II.2. Në datën 20.07.2017 operatori ekonomik “BNT Electronics” shpk, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit me argumentat si më poshtë:
“Me date 18.07.2017 eshte publikuar ne faqen e Agjencise se Prokurimit Publik nga institucioni
juaj procedura e prokurimit me objekt "Pajisje kompjuterike e fotokopje".
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Pasi shoqeria jone u njoh me dokumentat standarte te tenderit, konstatuam se kerkesat ligjore
jane hartuar ne menyre te tille qe cojne ne ankimin kunder dokumentave te tenderit.
1. Se pari
Tek kerkesat e vecanta te kualifikimit , kapaciteti teknik eshte kerkuar :
" Per kete, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese kontraten e punes te hartuar perpara
noterit, te vlefshme per periudhen e realizimit te furnizimit dhe dokumentacionin e kualifikimit te
punonjesve te siperpermendur, te vlefshme per periudhen e realizimit te furnizimit."
Pra per te vertetuar se specialistet e kualifikuar te kerkuar nga autoriteti jane punonjes te
operatorit ekonomik, eshte kerkuar te disponohen nga operatori kontratat e punes per
punonjesit, te hartuar perpara noterit.
Kerkesa e vendosur nga autoriteti per hartimin e kontrates se punes para noterit, eshte ne
kundershtim jo vetem me Kodin e Punes por edhe me Ligjin per Prokurimin Publik, per arsye
sepse aty shprehet se autoriteti eshte pergjegjes per vendosjen e kritereve me qellimin per te
permbushur objektin e kontrates dhe mbi parimin kryesor te nxitjes se pjesemarrjes se gjere te
operatoreve ekonomike ne prokurimet publike.
Vendosja e nje kriteri te tille, i cili sherben si pengese ne proceduren e prokurimit dhe per me
teper nuk kerkohet nga ligji specifik qe rregullon kontraten e punes, con automatikisht ne nje
kufizim te pjesemarrjes se operatoreve ekonomike ne proceduren e prokurimit.
Theksojme se kontrata e punes e hartuar ne forme te thjeshte shkresore, e neshkruar nga te dyja
palet , eshte plotesisht e vlefshme dhe eshte e mjaftueshme per te vertetuar faktin se personi i
kualifikuar eshte punonjes i operatorit ekonomik.
2. Se dyti
Po tek kapaciteti teknik eshte kerkuar certifikata si me poshte:
Te pakten nje punonjes duhet te kete krahas diplomes ne fushen e elektronikes apo
informatikes dhe certifikate per sigurine "Compliance dhe Risk";
Sikurse parashikohet ne Ligjin e Prokurimit Publik si dhe ne Vendimin nr.914 date 29.12.2014
"Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", cdo certiflkate e kerkuar nga autoriteti duhet
te lidhet me objektin qe prokurohet.
Rrjedhimisht ne rast se autoriteti kerkon certifikata qe nuk pajtohen aspak me objektin e
prokurimit, jemi para nje thyerje te rregullave te prokurimit publik per te cilat autoriteti
kontraktor eshte pergjegjes.
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Duke qene se objekti i kesaj procedure te prokurimit eshte "Blerje pajisje kompjuterike e
fotokopje" , certifikata e mesiperme nuk perputhet aspakt me kete objekt, kerkesa e saj eshte ne
kundershtim me dispozitat e siperpercaktuara dhe per kete arsye kerkojme nga autoriteti
kontraktor heqjen e saj.
Per sa argumentuam me siper, kerkojme nga autoriteti kontraktor:
1Te jete e mjaftueshme qe kontratat e punes te hartohen vetem me shkrim dhe jo para
noterit.
2Te hiqet kerkesa per pajisjen me certifikaten e sigurise ""Compliance dhe Risk", pasi
nuk perputhet me objektin qe prokurohet”.
II.3. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr. prot.982, datë 27.07.2017 i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “BNT Electronics” shpk në lidhje me pretendimet e ngritura prej
tij duke deklaruar mospranimin e ankesës.
II.4. Në datën 02.08.2017 operatori ekonomik “BNT Electronics” sh.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, në të cilën paraqet të njëjtat pretendime sikurse edhe pranë
autoritetit kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 1024/2 prot., datë 08.08.2017, protokolluar me tonën me nr. 1351/2,
datë 09.08.2017 me objekt “Informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese operatorit ekonomik “BNT Electronics” shpk
“Te jete e mjaftueshme qe kontratat e punes te hartohen vetem me shkrim dhe jo para noterit”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 8, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti
Teknik”, pika 2.3, gërma “b”, kërkohet:
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b.
Operatori ekonomik ofertues duhet të vërtetojë se ka të punësuar specialistë të
kualifikuar si më poshtë:
-

Të paktën një punonjës duhet të jetë i diplomuar për rrjetat kompjuterike;

Të paktën një punonjës duhet të ketë krahas diplomës në fushën e elektronikës apo
informatikës edhe certifikatë ITIL per menaxhimin e shërbimeve teknologjike;
Të paktën një punonjës duhet të ketë krahas diplomës në fushën e elektronikës apo
informatikës dhe certifikatë MCTP per Windows 7/10,
Të paktën një punonjës duhet të ketë krahas diplomës në fushën e elektronikës apo
informatikës dhe certifikatë për sigurinë ”Compliance dhe Risk”;
Për këtë, operatori ekonomik oferues duhet të paraqesë kontratën e punës të hartuar përpara
noterit, të vlefshme për periudhën e realizimit të furnizimit dhe dokumentacionin e kualifikimit të
punonjësve të sipërpërmendur, të vlefshme për periudhën e realizimit të furnizimit. Dokumenti i
kualifikimit të punonjësve të kërkuar, nëse nuk është në gjuhën shqipe, duhet të paraqitet i
noterizuar dhe i përkthyer në gjuhën shqipe.
III.1.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionion dhe besueshmërinë, përvojën e duhur si dhe personelin e nevojshëm
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës”
III.1.3. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.1.4. Ligji Nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës të Shqipërisë” , i ndryshuar (së
fundmi me Ligjin nr.136/2015, datë 05.12.2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.
7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës të Shqipërisë” , i ndryshuar), neni 21, pika 1, 2
dhe 4, përcakton se:
1. Kontrata e punës lidhet në formë të shkruar. Ajo mund të ndryshohet me shkrim, nëse
palët bien dakord për ta bërë këtë.
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2. Kontrata e punës quhet e lidhur kur punëmarrësi pranon kryerjen e një pune ose
shërbimi, për një periudhë kohe të caktuar ose të pacaktuar, brenda kuadrit të
organizimit dhe sipas urdhrave të punëdhënësit dhe që, në bazë të këtyre rrethanave,
kryhet vetëm kundrejt pagesës.
4. Për raste të veçanta dhe të justifikueshme, nëse kontrata nuk është lidhur sipas pikave 1
dhe 3, të këtij neni, punëdhënësi është i detyruar ta lidhë atë brenda 7 ditëve nga dita e
punësimit.
III.1.5. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e
gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të
paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të
realizimit me sukses të kontratës.
KPP sqaron se, kontrata e punës është një marrëdhënie e krijuar ndërmjet palëve, në qëllim të
realizimit të funksioneve të tyre. Më konkretisht, kontrata e lidhur ndërmjet tyre është një veprim
juridik, që referuar Kodit Civil, është “shfaqja e ligjshme e vullnetit të personit fizik ose juridik,
që synon të krijojë, të ndryshojë ose të shuajë të drejta ose detyrime civile”. Kontrata e lidhur
mes palëve është një veprimtari apo marrëdhënie e brendshme, e cila mund të jetë edhe e
ndryshueshme në kohë, por në çdo rast krijimi dhe ndryshimi i kësaj marrëdhënie duhet të
formalizohet me shkrim. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i vendosur nga AK se
“operatori duhet te paraqese kontraten e punes te hartuar perpara noterit”, është një kërkesë në
tejkalim të dispozitave të Kodit të Punës, që nuk i shërben gjithashtu objektit të kontratës; pasi
bindja e autoritetit kontraktor që operatorët ekonomikë pjesmarrës disponojnë kapacitetet
njerëzore mund të vërtetohet më së miri nëpërmjet kontratës së shkruar mes palëve, pra mes
punëmarrësit dhe punëdhënësit, sikurse përcakton dhe Kodi i Punës; e cila krijon tërësisht
bindjen e autoritetit për plotësimin e këtij kriteri. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se njësia
e prokurimit pranë autoriteti kontraktor, e cila në mbështetje të nenit 57 (“Njësia e
prokurimeve”), pika 2, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, është struktura përgjegjëse për “…përgatitjen e
dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme që u bashkëlidhen
atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe specifikimet teknike, nëse kjo
detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme”, duhet të marrë masa për modifikimin e
kriterit në fjalë, sikurse përcaktohet në nenin 61 (“Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të
tenderit”), pika 2 të tij.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese “BNT Electronics” qëndron.
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III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “BNT Electronics” shpk se “te hiqet kerkesa per
pajisjen me certifikaten e sigurise "Compliance dhe Risk", pasi nuk perputhet me objektin qe
prokurohet”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 8, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti
Teknik”, pika 2.3, gërma “b”, paragrafi i parafundit, kërkohet:
b.
Operatori ekonomik ofertues duhet të vërtetojë se ka të punësuar specialistë të
kualifikuar si më poshtë:
Të paktën një punonjës duhet të ketë krahas diplomës në fushën e elektronikës apo
informatikës dhe certifikatë për sigurinë ”Compliance dhe Risk”;
III.2.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës”.
III.2.3. Në nenin 46, pika 2 përcaktohet: “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata,
të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit
me standardet e kërkuara të cilësisë….”.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.2.4. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, neni 27 “Kontratat e mallrave”, pika 3 përcaktohet: se
“2. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre
kritereve.”
III.2.5. Neni 30 “Kërkesat e cilësisë” i VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik” përcakton se:
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“1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet i plotësojnë kërkesat e
cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga organe të pavarura
të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar. Kjo dispozitë zbatohet
edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.
2. Certifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”.
III.2.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për
autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet
e duhura profesionale, në përputhje me objektin e kontratës.
Autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, gëzon të
drejtën për t’u garantuar se operatorët ekonomikë pjesëmarrës i plotësojnë kërkesat e cilësisë për
shërbimin që do të kryhet, e rrjedhimisht është e drejtë e këtij të fundit t’u kërkojë ofertuesve të
paraqesin certifikata që vërtetojnë formimin profesional të stafit të operatorëve ekonomikë
pjesmarrës. Por, Komisioni vlerëson se, në rastin konkret autoriteti kontraktor ka tejkaluar
natyrën dhe përmasat e kontratës në lidhje më kërkesën për zotërimin e certifikatës se
sigurise”Compliance dhe Risk”, duke patur parasysh gjithashtu faktin se kemi të bëjmë me një
kontratë blerje mallrash dhe jo një kontratë shërbimi, në të cilën do të ishte e justifikueshme
zotërimi i kësaj certifikate.
Komisioni vlerëson se kriteri i sipërcituar nuk është hartuar tërësisht në përputhje me frymën e
legjislacionit të prokurimit publik, pasi ka kufizuar konkurrencën ndërmjet operatorëve
ekonomikë duke përfshirë në të vetëm ata operatorë të cilët plotësojnë kriterin për zotërimin e
certifikatës se sigurise”Compliance dhe Risk”; duke përjashtuar në këtë mënyrë operatorë të
tjerë ekonomikë, të cilët edhe pse mund të garantojnë mallrat objekt të kontratës, nuk mund të
përmbushin të gjitha kriteret kualifikuese për këtë procedurë prokurimi, sepse do të
penalizoheshin vetëm për faktin se nuk përmbushin kriterin për zotërimin e certifikatës në fjalëkërkesë cila në rastin konkret nuk është e argumentuar dhe justifikuar nga autoriteti kontraktor.
Në këtë kuptim Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin sa më
sipër, duke mundësuar në këtë mënyrë zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve
ekonomikë, në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “BNT Electronics” shpk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
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rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “BNT Electronics” shpk për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr. REF-21135-07-17-2017, me
objekt “Pajisje kompjuterike e fotokopje”, me fond limit 8.319.900 lekë pa tvsh,
parashikuar për t’u zhvilluar më datë 10.08.2017, nga autoriteti kontraktor Universiteti
“A.Xhuvani”.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e
mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera; në përputhje me
parashikimet e Vendimit nr.482 datë 05.07.2017 të Këshillit të Ministrave “Për
Pezullimin e Përkohshëm të Procedurave të Prokurimit, për Vitin 2017”.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “BNT Electronics” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1351 Prot; Datë 02.08.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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