KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Dimpro
VENDIM
K.P.P. 272/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Juliana Hoxha
Anëtar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 26.04.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k.
nga procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF22849-02-04-2016, me objekt “Ruajtja me roje private e godinës së
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, jashtë orarit zyrtar të punës si
dhe në ditët e festave zyrtare dhe të pushimit”, me fond limit
3.654.539 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 15.02.2016, nga
autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Shtimi i arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë “Pelikani
Security” sh.p.k., “Breçani” sh.p.k., “Leksi Security” sh.p.k.,
“Myrto Security” sh.p.k., “A 2000” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Aulona
Pol 1” sh.p.k., “Klaron” sh.p.k., “NSS” sh.p.k. pjesëmarrës në
procedurën e mësipërme të prokurimit”.
“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “A 2000” sh.p.k. nga
procedura e mësipërme e prokurimit”.

Ankimues:

“Trezhnjeva” sh.p.k.
Lagja “Partizani”, Pall. 90/3, Shk. 1, Ap.1, B. Curri
“A 2000” sh.p.k.
Rr. “Hamit Shijaku”,Vila 3, Tiranë
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Autoriteti Kontraktor:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Bulevardi “Gjergj Fishta”, Tiranë

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 Miratimin e Rregullave të 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.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe pretendimet e ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë paraqitur ankesë, 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
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.4. Kanë 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 objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 05.02.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin e prokurimeve
elektronike në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit
“Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-22849-02-04-2016, me objekt “Ruajtja me roje private e
godinës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, jashtë orarit zyrtar të punës si dhe në ditët e
festave zyrtare dhe të pushimit”, me fond limit 3.654.539 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 15.02.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Pelikani Security” sh.p.k.
2. “Breçani” sh.p.k.
3. “Leksi Security” sh.p.k.
4. “Myrto Security” sh.p.k.
5. “A 2000” sh.p.k.
6. “Aulona Pol 1” sh.p.k.
7. “Ales” sh.p.k.
8. “Klaron” sh.p.k.
9. “NSS” sh.p.k.
10. “International Security Albania” sh.p.k.
11. “Global Security” sh.p.k.
12. “Arbana” sh.a.
13. “SSX” sh.p.k.
14. “Dea Security” sh.p.k.
15. “Oktapus” sh.p.k.
16. “Siguria” sh.p.k.
17. “Snajper Security” sh.p.k.
18. “Nazeri 2000” sh.p.k.
19. “Çullhaj” sh.p.k.
20. “Firdeus Security” sh.p.k.
21. “Safe” sh.p.k.
22. “Ballazhi” sh.p.k.
23. “Trezhnjeva” sh.p.k.

3.447.283,98 lekë, skualifikuar
3.522.350,09 lekë, skualifikuar
3.555.331,46 lekë, skualifikuar
3.612.111,02 lekë, skualifikuar
3.612.616,76 lekë, skualifikuar
3.627.566,60 lekë, skualifikuar
3.627.566,60 lekë, skualifikuar
3.627.630,59 lekë, skualifikuar
3.627.635,97 lekë, skualifikuar
3.627.637,51 lekë, skualifikuar
3.627.638,28 lekë, kualifikuar
3.627.638,28 lekë, skualifikuar
3.627.638,28 lekë, kualifikuar
3.627.638,28 lekë, kualifikuar
3.627.638,28 lekë, kualifikuar
3.627.638,28 lekë, kualifikuar
3.627.638,28 lekë, kualifikuar
3.627.638,28 lekë, kualifikuar
3.627.638,28 lekë, kualifikuar
3.627.638,28 lekë, kualifikuar
3.627.638,28 lekë, kualifikuar
3.627.638,28 lekë, skualifikuar
ofertë enkriptuar, skualifikuar

II.3. Në datën 29.02.2016 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë:
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Oferta juaj e ngarkuar në dokumentin financiar, eshte hedhur jo sipas formes qe
sygjerohet ne manualet mbi ofertimin nga operatoret ekonomik. Autoriteti kontraktor i ka
derguar shkrese zyrtare APP-se per dekriptimin e ofertes tuaj. Bashkengjitur ne opsionin
“Mesazhe” ne sistem elektronik, keni te skanuar kthim pergjigjen e KPP-se nr. 2978/1
prot dt 23.02.2016. Per sa me lart, operatori juaj ekonomik nuk kualifikohet.
II.3.1. Në datën 04.03.2016 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij, me argumentin se:
“[...] oferta jonë është ngarkuar sipas udhëzimit të APP dhe formatit në pdf dhe tek skedari i
përcaktuar dhe është dokument i vetëm dhe në përgjigjen e APP thuhet se: “njëri nga anëtarët e
KVO duhet të paraqitet pranë APP për tu asistuar nga specialistët e teknologjisë dhe
informacionit”. Kërkojmë paraqitjen e njërit prej anëtarëve të KVO tek APP për dekriptimin e
ofertës tonë. Po kështu kërkojmë që firmave “Pelikani Security” sh.p.k., “Breçani” sh.p.k., “Leksi
Security” sh.p.k., “Myrto Security” sh.p.k., “A 2000” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Aulona Pol 1”
sh.p.k., “Klaron” sh.p.k., “NSS” sh.p.k. tu shtohet arsyeja e skualifikimit që janë oferta nën
koston ligjore pasi nuk mjafton për kryerjen e shërbimit të kërkuar se nuk kanë llogaritur sipas
ligjit shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shëndetësore, armatim [...].
II.3.2. Në datën 07.03.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 2906/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. duke e refuzuar ankesën.
II.3.3. Në datën 15.03.2016 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës pretendon kualifikimin e tij dhe skualifikimin
e operatorëve ekonomikë “Pelikani Security” sh.p.k., “Breçani” sh.p.k., “Leksi Security” sh.p.k.,
“Myrto Security” sh.p.k., “A 2000” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Klaron”
sh.p.k., “NSS” sh.p.k., duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.4. Në datën 29.02.2016, operatori ekonomik “A 2000” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë:
-

-

Në kriteret e vecanta te dok. Te tenderit pika H) Autoriteti kontraktor ka kerkuar:
Kandidati duhet te disponoje salle operative dhe grup të gatshëm, duke vertetuar kete
kerkese me vertetim pronesie te objektit ose kontrate qeraje dhe faturat e blerjes se
aparaturave ne emer te shoqerise. Ky kriter nuk eshte plotesuar nga operatori ekonomik.
Ne kriteret e vecanta te dok. Te tenderit pika G ) Autoriteti kontraktor ka kerkuar:
Vertetim nga lëshuar nga Administrata Tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për
periudhën (Janar-Dhjetor 2015) shoqëruar me listëpagesat e sigurimeve shoqërore te
certifikuara nga Drejtoria e Tatimeve, Kriteri I dorezimit te listpagesave nuk eshte
dorezuar nga operatori ekonomik.

4

-

Perllogaritja e analizes se kostos, rezulton nen kosto ligjore dhe devijon nga kerkesat e
AK ne DST. Pika 3 eshte nen kosto ligjore (Shtesa mbi page turni i III) ne fakt duhet te
jete 6321.66 Pika 6 e analizes ( Taksa e armes ) : eshte nen minimumin e lejuar ligjor , ne
fakt duhet te jete 203.02 leke. Oferta juaj eshte nen kosto ligjore.

II.4.1. Në datën 07.03.2016 operatori ekonomik “A 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet konkretisht:
[...] Oferta jonë rezulton e skualifikuar pa ndonjë shpjegim të KVO për arsyen e skualifikimit[...].
Skualifikimi i ofertës së “A 2000” sh.p.k. është bërë në kundërshtim me ligjin pasi në ofertë kemi
dorëzuar dokumentacionin dhe zbatuar strukturën e kostos të dhënë nga autoriteti kontraktor të
dokumentat e tenderit dhe janë parashikuar saktë të gjitha detyrimet minimale ligjore të
detyrueshme [...]
II.4.2. Në datën 08.03.2016, nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike autoriteti kontraktor
me shkresën nr. 1284/19 prot., i ka kërkuar ankimuesit korrigjimin e formularit të ankesës me
argumentin se:
“ai nuk është hartuar sipas bazës ligjore, pasi duhet të dokumentoni shkeljen që pretendoni. Pas
verifikimit në sistemin elektronik të Autoritetit kontraktor, është konstatuar se secili anëtar i KVO
ka hedhur në mënyrë të rregullt në emër të shoqërisë tuaj arsyet e skualifikimit [...] Mund të
paraqiteni edhe pranë autoritetit kontraktor për të vërtetuar shkeljen e pretenduar nga ana juaj
brenda afatit të mësipërm[...]”.
II.4.3. Në datën 09.03.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesën pranë autoritetit
kontraktor me pretendimin se:
“[...] duke qenë se në shkresën tuaj për korrigjim formulari ankese, datë 08.03.2016 pretendohet
se anëtarët e KVO kanë hedhur në mënyrë të rregullt arsyet e skualifikimit atëherë kërkojmë të
njihemi zyrtarisht me shkrim me këto arsye në mënyrë që të na jepet mundësia të ankohemi në
lidhje me to. Duke qenë të bindur se dokumentacioni i ofertës së shoqërisë tonë është i plotë dhe
plotëson të gjitha kriteret e kualifikimit atëherë e vetmja arsye që KVO ka skualifikuar ofertën
tonë duhet të jetë se e ka vlerësuar si ofertë nën koston minimale ligjore. Në këtë rast vendimi i
KVO është i kundraligjshëm pasi ne kemi dorëzuar dokumentacionin dhe zbatuar strukturën e
kostos të dhënë nga autoriteti kontraktor të dokumentat e tenderit dhe janë parashikuar saktë të
gjitha detyrimet minimale ligjore të detyrueshme[...]”.
III.4.4. Në datën 10.03.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 3016/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje duke e refuzuar ankesën.
II.4.5. Në datën 18.03.2016, operatori ekonomik “A 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës, ka parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresave nr. 3784/1 prot., datë 21.03.2016, protokolluar me tonën në datën
25.03.2016, nr. 4138/1 prot., datë 31.03.2016, protokolluar me tonën në datën 01.04.2016, me
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objekt “Zbatim i vendimit Nr. 542/1 prot., datë 16.03.2016 të Komisionit të Prokurimit Publik,
protokolluar pranë Autoritetit Kontraktor nr. 3784 prot, datë 21.03.2016” dhe me objekt “Zbatim
i vendimit Nr. 608/1 prot., datë 23.03.2016 të Komisionit të Prokurimit Publik, protokolluar
pranë Autoritetit Kontraktor nr. 4138 prot, datë 29.03.2016”, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën
e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. mbi skualifikimin e tij,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Nga informacioni i autoritetit rezulton se oferta ekonomike e operatorit ekonomik
“Trezhnjeva” sh.p.k. është e enkriptuar dhe për këtë arsye, autoriteti kontraktor i është drejtuar
Agjencisë së Prokurimit Publik me shkresën nr. 2127 prot., datë 18.02.2016, me objekt “Kërkesë
për hapjen e ofertës në sistem elektronik të operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k”.
III.1.2. Me shkresën nr. 2978/2 prot., datë 23.02.2016 Agjencia e Prokurimit Publik i kthen
përgjigje autoritetit kontraktor duke u përgjigjur si më poshtë:
“Në rastin e ofertave financiare të enkriptuara të cilat nuk janë dekriptuar në momentin e hapjes,
Agjencia e Prokurimit Publik bën të mundur dekriptimin e tyre dhe vazhdimin e procesit të
vlerësimit nga anëtarët e KVO të autoritetit kontraktor.
Në rastin tuaj, duke u bazuar në mesazhin e shfaqur gjatë hapjes së ofertës, dokumenti financiar i
ngarkuar nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. është hedhur jo sipas formës që
sugjerohet në manualet mbi ofertimin e operatorëve ekonomikë të publikuar në faqen kryesore
nga APP.
Gjithsesi për verifikime të mëtejshme, njëri nga anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
për procedurën e sipërcituar, mund të paraqitet pranë ambjenteve të Agjencisë së Prokurimit
Publik për tu asistuar nga specialistët e Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit”.
III.1.3. Nga sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor nuk duhej
të bënte skualifikimin e operatorit ekonomik ankimues pa ezauruar më parë të gjitha udhëzimet e
Agjencisë së Prokurimit Publik të cituara në shkresën nr. 2978/2 prot., datë 23.02.2016. Autoriteti
kontraktor duhej të kishte bërë verifikimet e mëtejshme duke u paraqitur pranë zyrave të
Agjencisë së Prokurimit Publik duke u asistuar për problemin në fjalë nga specialistët përkatës.
Rrjedhimisht Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të ezaurojë të
gjitha rrugët duke kryer verifikimet e mundshme deri në arritjen e një konkluzioni final.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
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III.2. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. për operatorët e tjerë
ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të prokurimit, KPP sqaron se nuk do të
merren në shqyrtim përsa kohë që oferta ekonomike e këtij operatori nuk është e dukshme dhe për
sa kohë që gjendja e tij faktike e juridike nuk është e përcaktuar përfundimisht.
Për këto arsye ky pretendim i operatorit ekonomik ankimues nuk do të merret në shqyrtim.
III.3. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “A 2000” sh.p.k. se nuk janë dhënë shkaqet
e skualifikimit në sistem, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në datën 29.02.2016, autoriteti kontraktor ka bërë vlerësimin e procedurës nga ku rezulton
se operatori ekonomik “A 2000” sh.p.k. është skualifikuar nga kjo procedurë për disa arsye.
III.3.2. Operatori ekonomik “A 2000” sh.p.k. në datën 07.03.2016 paraqet ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke kërkuar shkaqet e skualifikimit, si edhe duke argumentuar një fakt të cilin ai e
mendonte si shkak të mundshëm të skualifikimit të tij.
III.3.3. Në datën 08.03.2016, autoriteti kontraktor i ka kërkuar operatorit ekonomik ankimues
korrigjimin e ofertës brenda 48 orëve, që të parashtrojë dhe argumentojë me fakte dhe prova
bashkëlidhur ankesën e tij. Gjithashtu autoriteti kontraktor ka argumentuar se secili prej anëtarëve
të KVO kanë bërë votimin në sistem duke përcaktuar edhe shkaqet e skualifikimit.
III.3.4. Në datën 09.03.2016 ankimuesi paraqet ankesën pranë autoritetit kontraktor pas
korrigjimit duke kërkuar sërish shkaqet e skualifikimit me shkresë zyrtare nga ana e autoritetit
kontraktor pasi për të janë të panjohura si dhe duke ankimuar sërish të vetmin fakt që ai e quan se
mund të ishte shkak skualifikimi, ndërkohë që autoriteti kontraktor i kthen përgjigje ankimuesit se
ankesa e tij nuk është sipas formularit standart të ankesës edhe pas kërkesës për korrigjim nga ky i
fundit.
III.3.5. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se autoriteti kontraktor bën shqyrtimin
dhe vlerësimin e ofertave dhe në përfundim të procesit përcakton dhe përshkruan në sistemin e
prokurimeve elektronoke të gjitha shkaqet dhe arsyet e skualifikimit të një operatori ekonomik.
Pra është detyrë dhe përgjegjësi e autoritetit kontraktor që me çdo mjet e mënyrë të bëjë të
mundur njoftimin dhe detajimin e shkaqeve të skualifikimit ndaj një operatori ekonomik, fakt i
cili realisht mohohet të ketë ndodhue nga ana e autoritetit kontraktor.
Rezulton se autoriteti kontraktor është vënë në dijeni se ankimuesi nuk është bërë i njohur me
shkaqet e skualifikimit nga procedura e mësipërme mbi bazën e të cilave mund të ndjekë më pas
shkallët e ankimimit referuar legjislacionit në fuqi, fillimisht pranë organit që ka nxjerrë aktin –
autoritetit kontraktor dhe më pas pranë Komisionit të Prokurimit Publik si organi më i lartë në
fushën e prokurimeve, si me ankesën e paraqitur në datën 07.03.2016 ashtu edhe me ankesën e
paraqitur pas kërkesës së autoritetit kontraktor për korrigjim. Komisioni i Prokurimit Publik
sqaron se autoriteti kontraktor është i detyruar të përdorë çdo formë, mjet apo mënyrë për të bërë
të mundur që të ushtrojnë të drejtën e ankimimit në shkallët përkatëse.
Sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor ka detyrimin ligjor të
përcaktojë dhe bëjë të njohur shkaqet e skualifikimit operatorit ekonomik ankimues “A 2000”
sh.p.k.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“PërProkurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k., “A 2000”
sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-22849-02-042016, me objekt “Ruajtja me roje private e godinës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë, jashtë orarit zyrtar të punës si dhe në ditët e festave zyrtare dhe të pushimit”, me
fond limit 3.654.539 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 15.02.2016, nga autoriteti
kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të bëjë korrigjimet e konstatuar më sipër në lidhje me anën
procedurialë të zhvillimit të procedurës së mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k., “A 2000” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 542 Protokolli
Datë 15.03.2016

Nr. 608 Protokolli
Datë 18.03.2016

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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