REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 402/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 17.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i Dokumentave të Tenderit për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Ruajta dhe shoqërimi
i vlerave Monetare të KNK-ve”, me fond limit 11.197.470 lekë (pa
TVSH), parashikuar për tu zhvilluar nё datёn 20.05.2015, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e OSHEE, Berat.

Ankimues:

“Dea Security” sh.p.k.
Rruga “Ndre Mjeda”, Qendra Polifunksionale, Kati I-rë, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Rajonale e OSHEE, Berat
Rruga “Antipatrea”, pranë Gjykatës Berat, kati i III, Berat.

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”, 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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit 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 kërkesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas ka 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 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 datën 21.04.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Ruajta dhe shoqërimi i vlerave Monetare të KNKve”, me fond limit 11.197.470 lekë (pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar nё datёn 20.05.2015,
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e OSHEE, Berat.
II.2. Në datën 27.04.2015 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në
Dokumentat e Tenderit.
II.3. Në datën 29.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 1020/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.4. Në datën 30.04.2015 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar modifikimin e Dokumentave të Tenderit e
konkretisht:
1. Përcaktimin në Dokumentat e Tenderit të fondit limit;
2. Përcaktimi i saktë i numrit të rojeve për kryerjen e shërbimit të kërkuar;
3. Modifikimin e kriterit mbi paraqitjen e 30 (tridhjetë) certifikatave për punonjës shërbimi
të kategorisë 3.1.B.;
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4. Modifikimin e kriterit mbi zotërimin e 30 (tridhjetë) punonjës shërbimi të certifikuar,
shoqëruar me listën emërore të tyre;
5. Modifikimin e kriterit mbi zotërimin e 6 (gjashtë) armë krahu, 3 nga DPQ Berat dhe 3
nga DPQ Fier;
II.5. Në datën 18.05.2015 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k. mbi përcaktimin në
Dokumentat e Tenderit të fondit limit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në formularin e njoftimit të kontratës përcaktohet: “Fondi Limit : 11,197,470
(njëmbëdhjete milion e njëqind e nëntëdhjete e shtatë mijë e katërqind e shtatëdhjetë) lekë pa
TVSH.”
III.1.2. Në Dokumentet e Tenderit, Seksioni 2, “Objekti i Kontratës”, përcaktohet:
2.2

Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit _____________________________________________
2. Burimi i Financimit ______________________________________
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër ______________________
III.1.3. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 38, pika 4,
përcaktohet “Të gjitha njoftimet e prokurimeve shpallen në faqen e internetit të Agjencisë së
Prokurimit Publik.”
Në nenin 39, pika 1, të po këtij ligji përcaktohet “Në njoftimet që botohen, sipas nenit 38 të këtij
ligji, duhet të përfshihen të gjitha informacionet që i lejojnë operatorëve ekonomikë të vendosin
nëse do të marrin pjesë apo jo në procedurat e prokurimit.”
III.2.4. Duke patur parasysh faktin që në njoftimin e kontratës duhet të përfshihet i gjithë
informacioni i nevojshëm për operatorët ekonomikë Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
informacioni mbi fondin limit të kësaj procedure, i dhënë prej autoritetit kontraktor në njoftimin
e kontratës të publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, është i mjaftueshëm, duke lejuar
operatorët ekonomikë të vendosin nëse do të marrin pjesë apo jo në këtë procedurë prokurimi.
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Lidhur me fakti se fondi limit nuk është përcaktuar në Dokumentat e Tenderit, Seksioni 2,
“Objekti i Kontratës”, pika 2.2, KPP 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 përcaktimin e fondit limit edhe në këtë Seksion të DT-ve.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k. qendron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k. mbi “Përcaktimin e
saktë të numrit të rojeve për kryerjen e shërbimit të kërkuar”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.2.1 Në dokumentat e tenderit, tek Shtojca 9 “Specifikimet Teknike”, nga ana e autoritetit
kontraktor është përcaktuar: “Punonjësi i OSHEE sh.a (arkëtari/ja), duhet të shoqërohet nga dy
roja të armatosura.”
Ndërkohë, në preventivët e pasqyruar tek Shtojca 1 “Formulari i Ofertës”, evidentohet zëri
“Kosto për rrugë 3 punonjës”.
III.2.2. Në Kreun III, shkronja A, pika 9/dh, të Udhëzimit nr.157, datë 01.04.2015, të Ministrit të
Punëve të Brendshme, “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, përcaktohet
shprehimisht: “Veprimtaria e SHPSF-së për ruajtjen e objekteve, personave, veprimtarive socialkulturore, fetare e sportive dhe për sigurimi i vlerave monetare gjatë transportit realizohet
nëpërmjet organizimit të shërbimit, për grup punonjësish shërbimi jo më pak se 5 (pesë) për
shoqërimin e vlerave gjatë transportit.”
III.2.3. Në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23, pika 1
dhe 4, përcaktohet se: “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve
dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në
mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur
ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të
përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që
duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të
përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë në
mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave
me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të dalë jo
vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga pikëpamja
teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e ofertave për
kërkesat e objektit të kontratës, për këto punime ose për funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit
dhe të funksionit duhet të jenë të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë
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në përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe
specifikimet për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin.”
Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 1, thuhet shprehimisht:
“Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti,
qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit, që do kryhet.”
III.2.4. Duke patur parasysh faktin që dokumentat e tenderit duhet të hartohen në mënyrë të tillë
që të shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e shërbimeve, si dhe kërkesave
të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e shërbimit të kërkuar, (pra të përshkruajnë
minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e
kërkuar), KPP vlerëson se autoriteti kontraktor duhet të marrë masat për ndryshimin e kritereve
të sipërcituara, duke mundësuar që këto kritere të jetë në përputhje me aktet ligjore dhe
nënligjore në fuqi.
III.2.5. Lidhur me sa më sipër, si dhe referuar mospërputhjes së evidentuar në shtojcat e
lartpërmendura, Komisioni i Prokurimit Publik gjen me vend të sqarojë autoritetin kontraktor se
dhënia e informacioneve të pasakta apo kontradiktore, mund të shërbejë si shkak për të krijuar
konfuzion tek ofertuesit lidhur me përgatitjen e ofertave të tyre ekonomike dhe si rrjedhojë të
bëjë të pamundur vlerësimin e këtyre ofertave në të ardhmen. Për këtë arsye, autoriteti duhet të
sigurohet që të reflektojë me saktësi të gjitha ndryshimet, në të gjithë shtojcat të cilave ju
referohet një e dhënë e caktuar.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k, qendron.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k. mbi “Modifikimin e
kriterit mbi paraqitjen e 30 (tridhjetë) certifikatave për punonjës shërbimi të kategorisë 3.1.B.”
dhe “Modifikimin e kriterit mbi zotërimin e 30 (tridhjetë) punonjës shërbimi të certifikuar,
shoqëruar me listën emërore të tyre”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në Dokumentet e Tenderit, shtojca 7, pika 2.1. “Kapaciteti Ligjor i operatorëve
ekonomikë”, gërma d) kërkohet: “Certifikatë e “Punonjësit të Sherbimit”, kategoria I.3.B, për jo
më pak se 30 (tridhjetë) punonjës shërbimi, lëshuar në bazë të ligjit Nr. 75/2014 dhe udhëzimit
nr. 656 date 06/10/2009“Per procedurat e certifikimit, licensimit dhe kontrollit të veprimtarisë
së shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike.”
III.3.2. Në Dokumentet e Tenderit, shtojca 7, pika 2.3. “Kapaciteti Teknik”, gërma e) kërkohet:
“Operatori ekonomik të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut (Berat + Fier) në
të cilën pasqyrohet informacioni ... për numrin e punonjësve të shërbimit të certifikuar për jo më
pak se 30 (tridhjetë) punonjës shërbimi, shoqëruar me listën emërore të tyre. ...”
III.3.3. Në Dokumentet e Tenderit, shtojca 7, pika 2.3. “Kapaciteti Teknik”, gërma f) kërkohet:
“Vërtetim nga administrata tatimore për numrin e të siguruarve, jo më pak se 32 punonjës (roje
+ drejtues teknik + administrator) për periudhën Dhjetor – Mars 2015, shoqëruar me
listëpagesat e certifikuara nga organet tatimore.”
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III.3.4. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 përcaktohet: “... 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.3.5. Në Dokumentat e Tenderit, Shtojca 8 “Specifikimet Teknike”, nga ana e autoritetit
kontraktor është përcaktuar: “[...] Distanca që duhet të mbulohet nga kompania e shoqërimit,
nga KNK/Arka deri në filialin më të afërt të bankës, do të jetë maksimumi 10 km (one way) ose
20 km (vice – versa);
Koha maksimale e procesit të shoqërimit të vlerave monetare do të jetë 40-60 min;
Koha orare e shoqërimit të vlerave monetare do të jetë:
o Turni i parë nga ora 15:00 – 16:00;
o Turni i dytë nga ora 20:00 – 21:00;
[...].”
III.3.6. Në Dokumentat e Tenderit, Shtojca 10 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit”, nga ana e
autoritetit kontraktor është përcaktuar: “Shërbimi kërkohet të kryhet në:
1. Qendra e KNK në qytetin Kucovë

[Turni i Parë + Turn i dytë];

2. Qendra e KNK në qytetin Lushnje

[Turni i Parë + Turn i dytë];

3. Qendra e KNK në qytetin Divjakë

[Turni i Parë + Turn i dytë];

4. Qendra e KNK në qytetin Skrapar

[Turni i Parë + Turn i dytë];

5. Qendra e KNK në qytetin Ura Vajgurore

[Turni i Parë + Turn i dytë];

6. Qendra e KNK në qytetin Berat

[Turni i Parë + Turn i dytë];

III.3.7. 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 realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron kapacitetet teknike, personelin e nevojshëm, në përputhje me volumin e
përcaktuar në dokumetat e tenderit.
Në rastin konkret KPP gjykon se, numri i punonjësve të shërbimit të certifikuar si dhe numri i
punonjësve të siguruar për periudhën Dhjetor – Mars 2015, i përcaktuar nga autoriteti kontraktor
në Dokumentat e Tenderit, është në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara si dhe në
përpjesëtim me natyrën e kontratës gjë që konstatohet fare mirë tek specifikimet teknike.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k, nuk qendron.
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III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k. mbi “Modifikimin e
kriterit mbi zotërimin e 6 (gjashtë) armë krahu, 3 nga DPQ Berat dhe 3 nga DPQ Fier”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në Dokumentet e Tenderit, shtojca 7, pika 2.3. “Kapaciteti Teknik”, gërma e) kërkohet:
“Për numrin e armëve të krahut që ka, jo më pak se 6 armë krahu (3 nga DPQ Berat dhe 3 nga DPQ
Fier).”

III.4.2. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 përcaktohet: “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.4.3. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 27, pika “c”
parashikon se “[...] punonjësi i shërbimit ka përgjegjësi të mbajë, sipas rregullores, armatimin
personal e pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shënjat dhe simbolet e SHPSF-së, vetëm
gjatë kryerjes së detyrës si dhe të përdorë armën sipas legjislacionit në fuqi.”
Ndërsa sipas nenit 34, po këtu, thuhet se “[...] në veprimtarinë e sigurisë fizike të drejtën e
mbajtjes së së armëve të zjarrit dhe municionit, vetëm gjatë kryerjes së detyrës, e kanë drejtuesi
teknik dhe punonjësit e shërbimit. Lloji i armëve të zjarrit dhe municionit të tyre që jepen për
mbajtje, miratohen nga Policia e Shtetit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi [...].”
III.4.4. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015,
Kreu III, pika 1 dhe 2 parashikon se: “Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të
licencuar dhe për ushtrimin e veprimtarisë së SHPSF-së lidh kontrata, për kryerjen e shërbimit
privat të sigurisë fizike. Kontrata ndërmjet palëve përmban:
a.
b.
c.
d.
e.

Numrin e punoinjësve të shërbimit;
Rregullat për regjimin e hyrjes dhe të daljes nga objekti;
Mënyrën e ruajtjes së objektit (skaema e objektit), numrin e vendrojeve
Llojin e armatimit, pajisjet dhe mjetet e shërbimit;
Llojin e uniformës, simbolet dhe shenjat dalluese.

Ndërsa sipas pikës 5, po këtu thuhet: “Drejtuesi teknik përcakton rregullat e funksionimit të
SHPSF-së në lidhje me ruajtjen e objektit, personit apo shoqërimin e vlerave monetare në lëvizje
si dhe përpilon plandislokimin për cdo objekt së bashku me skemat e ruajtjes dhe plane të
vecanta ruajtjeje për situata emergjente.”
III.4.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor për armë krahu
në përdorim, nuk është parashikuar në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara, ku
përcaktohet qartë se operatori ekonomik është i detyruar të pajiset me armë vetëm kur shpallet
fitues dhe ka lidhur kontratën me autoritetin kontraktor, pasi vetëm atëherë drejtuesi teknik
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përpilon plandislokimin për objektet që merren në ruajtje nga shoqëria dhe përcakton punonjësit
që do të kryejnë shërbimin në këto objekte.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k. qendron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin 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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,

Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Ruajta dhe shoqërimi i
vlerave Monetare të KNK-ve”, me fond limit 11.197.470 lekë (pa TVSH), parashikuar për
tu zhvilluar nё datёn 20.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e OSHEE,
Berat.
2. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke kryer modifikimet përkatëse në Dokumentat e Tenderit.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 850 Protokolli; Datë 11.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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