KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.453/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.06.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e dokumentave të procedurës së prokurimit
“Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-73337-03-212017 me objekt: “Shërbimi i sigurimit fizik të godinës së
ZVRPP Elbasan” me fond limit 1,485,454.00 lekë pa
tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 12.06.2017,
nga autoriteti kontraktor, Zyra Vendore e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme Elbasan.

Ankimues:

“Mandi 2K” shpk
Njësia Bashkiake Nr.5, rruga Nikolla Tupe, Pallati
Verdhë 8 katësh, Kati i parë.

Autoriteti kontraktor:

Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
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 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.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të 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 fillimisht ankesë 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. Nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 23.03.2017 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të
prokurimeve, procedura e prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-73337-03-212017 me objekt: “Shërbimi i sigurimit fizik të godinës së ZVRPP Elbasan” me fond limit
1,485,454.00 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 12.06.2017, nga autoriteti
kontraktor, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Elbasan.
II.2. Në datën 23.03.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-73337-03-21-2017 me objekt: “Shërbime të
sigurimit të ruajtjes së objektit”, me fond limit 1,485,454 lekë pa tvsh, e parashikuar për tu
zhvilluar në datën 03.04.2017, nga autoriteti kontraktor, Zyra Vendore e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme Elbasan.
II.3. Në datën 28.03.2017 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të proçedurës së
mësipërme të prokurimit me argumentat si më poshtë:
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1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autorittei kontraktor ka kërkuar: Vertetim nga
administrata tatimore, ku numri mesatar i te siguruarve per periudhen: Qershor Dhjetor 2016 dhe Janar - Shkurt 2017, te jete jo me pak se 5 (pese) punonjes, e
shoqeruar me listepagesat (E-SIG 025/a), ku te jene perfshire dhe punonjesit e
çertifikuar. Ne listepagesat e punonjesve (E-SIG 025/a) te jene te deklaruara paga
mujore dhe shtesat mbi page (Trunie II dhe III), sipas akteve ligjore e nenligjore ne
fuqi. Kriteri që në listpagesa të jenë të deklaruar edhe shtesat mbi pagë është absurd
dhe jopropocionale pra nuk është në përpjestim të drejtë me objektin e kontratës që do
të prokurohet dhe diskriminuese për OE. Në rastin konkret për AK është e
rëndësiishme që operatorët ekonomikë të disponojnë numrin e nevojshëm të
punonjësve për realizimin me sukses të kontratës, kapacitet i cili vërtetohet me
paraqitjen e vërtetimit e vërtetimit për numrin e punonjësve të siguruar dhe me
paraqitjen e vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan. Akoma
më tej nuk është kompetencë e autoritetit kontraktor që të verifikojë pagesën mbi pagë.
2. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Operatori
ekonomik duhet te kete Qender Kontrolli ne qytetin e Elbasanit me grup te gatshem
per perballimin e situatave emergjente si dhe paisje per sisteme radiokomunikimi,
nderlidhje telefonike, sisteme vezhgimi te kamerave e paisjeve te tjera qe do te
nevoiten per mbarvajtjen e sigurimit te objekteve te Bashkise Elbasan dhe
Institucioneve te saj. Disponimi i Qendres se kontrollit me grup te gatshem dhe
funksionimi i saj do te vertetohet me vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut
Elbasan. Kërkesa e autoritetit kontraktor që operatori ekonomik të disponojë sallë
operative me sistem radiokomunikimi, nderlidhje telefonike, sisteme vezhgimi te
kamerave e paisjeve te tjera, vërtetuar me vërtetim lëshuar nga DPQ Elbasan është e
paligjshme, pasi vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Elbasan
vërteton vetëm disponimin e sallës operative, ndërsa disponimi i pajisjeve të saj
vërtetohet më së miri me paraqitjen e faturave tatimore të blerjes së pajisjeve të
sallësoperative dhe pagesës përkatëse.
3. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Operatori duhet
të vërtetojë se disponon 1 (një) automjet për përballimin e situatave emergjente në
emër të shoqërisë apo administratorit. Për këtë duhet të paraqesë: Aktin e pronësisë
së mjetit përkatës ose Kontratën e marrjes me qira të mjetit, shoqëruar me
dokumentacionin përkatës të pronësisë së mjetit që ka pronari, i cili e jep me qira.
Kontrata e qirase të jëtë e noterizuar. Për mjetin duhet të paraqitet dokumenti që
verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), çertifikata e kontrollit teknik,
siguracionin e mjetit, taksat vjetore si dhe lejen e transportit për vete ose të tretë sipas
legjislacionit ne fuqi. Kërkesa e autoritetit kontraktor për lejen e transportit nuk është
në përpjestim të drejtë me objektin e kontratës që do të prokurohet, pasi për
autoritetin kontraktor e rëndësishme është që operatorët ekonomik pjesëmarrës në
proçedurë të zotërojnë kapacitetet e nevojshme ligjore, ekonomike dhe teknike për
realizimin me sukses të kontratës. Në rastin konkret për autoritetin kontraktorë e
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rëndësishme është që operatorët të disponojnë 1 automjetë për përballimin e situatave
emergjente.
II.4. Në datën 03.04.2017, me shkresën nr. 749/1 prot, autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k. në lidhje me ankesës ku ka
vendosur të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k.
II.5. Në datën 05.04.2017 pala ankimuese “Toni Security” sh.p.k, ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr. 660/2 datë 07.04.2017 prot, me objekt “Dërgohet informacion”,
është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor
lidhur me proçedurën e mësipërme të prokurimit.
II.7. Në datën 25.05.2017 Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin KPP.348/2017 ka
vendosur:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-73337-03-21-2017 me
objekt: “Shërbime të sigurimit të ruajtjes së objektit”, me fond limit 1,485,454 lekë pa
tvsh, e parashikuar për tu zhvilluar në datën 03.04.2017, nga autoriteti kontraktor,
Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Elbasan.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentet e procedurës së prokurimit në
përputhje me konstatimet e mësipërme të K.P.P.
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 operatori ekonomikë “Toni Security” sh.p.k.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
II.8. Në datën 01.06.2017 autoriteti kontraktor ka publikuar shtojcë për “Modifikimin e
dokumentave të tenderit me objekt në përputhje me konstatimet në vendimin KPP.348/2017
të sipërcituar.
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II.9. Në datën 05.06.2017 operatori ekonomik “Mandi 2K” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kriteret e veçanta të kualifikimit për procedurën e
mësipërme të prokurimit me pretendimet si më poshtë:
-

-

Së pari fondi limit i përcaktuarnga ana e AK është i pamjafteshëmreferuar dispozitave
ligjore dhe rekomandimit të APP dhe KPP datë 06.02.2017. Autoriteti duhet të
përllogarisë fondin li,it në përputhje me detyrimet ligjore në fuqi dhe në bazë të VKM
nr.399 datë 03.05.2017 ku paga minimale për roje është 36000 lekë.
Së dyti autoriteti ka përcaktuar numrin e rojeve 4.357 për shërbim 24 orë. Ky numër
është i pamjaftueshëm.

II.10. Në datën 07.06.2017 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 1527/1 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Mandi 2K” sh.p.k., duke vendosur
mospranimin e ankesës.
II.11. Në datën 16.06.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Mandi 2K” shpk për modifikimin e
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi lidhur me fondin limit dhe numrin e
rojeve, Komisioni i prokurimit Puublik vëren se
III.1.1. Në datën 23.03.2017 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik
të prokurimeve, procedura e prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-73337-03-212017 me objekt: “Shërbimi i sigurimit fizik të godinës së ZVRPP Elbasan” me fond limit
1,485,454.00 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 12.06.2017, nga autoriteti
kontraktor, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Elbasan.
III.1.2. Në datën 25.05.2017 Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin KPP.348/2017 ka
vendosur:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-73337-03-21-2017 me
objekt: “Shërbime të sigurimit të ruajtjes së objektit”, me fond limit 1,485,454 lekë pa
tvsh, e parashikuar për tu zhvilluar në datën 03.04.2017, nga autoriteti kontraktor,
Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Elbasan.
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2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentet e procedurës së prokurimit në
përputhje me konstatimet e mësipërme të K.P.P.
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 operatori ekonomikë “Toni Security” sh.p.k.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
III.1.3. Në datën 01.06.2017 autoriteti kontraktor ka publikuar shtojcë për “Modifikimin e
dokumentave të tenderit me objekt në përputhje me konstatimet në vendimin KPP.348/2017
të sipërcituar.
III.1.4. Në datën 05.06.2017 operatori ekonomik “Mandi 2K” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kriteret e veçanta të kualifikimit për procedurën
e mësipërme të prokurimit me pretendimet si më poshtë:
-

-

Së pari fondi limit i përcaktuarnga ana e AK është i pamjafteshëmreferuar dispozitave
ligjore dhe rekomandimit të APP dhe KPP datë 06.02.2017. Autoriteti duhet të
përllogarisë fondin li,it në përputhje me detyrimet ligjore në fuqi dhe në bazë të VKM
nr.399 datë 03.05.2017 ku paga minimale për roje është 36000 lekë.
Së dyti autoriteti ka përcaktuar numrin e rojeve 4.357 për shërbim 24 orë. Ky numër
është i pamjaftueshëm.

III.1.5. Në datën 07.06.2017 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 1527/1 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Mandi 2K” sh.p.k., duke vendosur
mospranimin e ankesës.
III.1.6. Në datën 16.06.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
III.1.7. Referuar vendimit KPP 348/2017 datë 25.05.2017 Komisioni i Prokurimit Publik ka
shqyrtuar pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k lidhur me
modifikimin e kritereve të vecanta të kualifikimit mbi listpagesat, qendrën e kontrollit si dhe
automjetet për të cilat Komisioni është shprehur për pranim e tyre.
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III.1.8. Në rastin konkret Komisioni konstaton se në ankesën e paraqitur nga ankimuesi
“Mandi 2K” sh.p.k janë ngritur pretendime lidhur me fondin limit të përllogaritur nga
autoriteti kontraktor në këtë procedurë prokurimi si dhe numrin e rojeve për të cilat ankimuesi
pretendon se është i pamjaftueshëm ndërkohë rezulton se Komisoni nuk është shprehur në
asnjë moment lidhur me këto pretendime në Vendimin KPP 348/2017 të sipërcituar.
III.1.9. Sa më sipër Komisoni gjykon se pretendimet e ngritura nga operatori ekonomik
ankimues për modifikimin e dokumentave të tenderit janë paraqitur në kapërcim të afateve
ligjore të parashikuara në Ligin e Prokurimit Publik Nr.9643 datë 20.11.2006 i ndryshuar
referuar datës së publikimit të dokumentave të tenderit në sistemin e prokurimeve elektronike
përkatësisht data 21.03.2017 ndërkohë ankesa pranë autoritetit kontraktor është paraqitur më
datë 05.06.2017. Komisoni gjykon se për faktet e shprehura në ankesë ankimuesi ka qënë në
dijeni ose duhej të vijen në dijeni që prej datës së publikimit të dokumentave të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përkatësisht datës 21.03.2017. Shtojca për modifkim
dokumentash e publikuar nga autoriteti kontraktor më datë 01.06.2017 nuk përmban asnjë
fakt të ri të panjohur më parë për të cilin ankimuesi duhet të vihej në dijeni e në këtë mënyrë
të legjitimohej ratione temportis për të paraqitur ankesë lidhur me modifikimin e
dokumentave të tenderit.
III.1.10. Sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, dhe
1.1. dhe 6, të ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” është parashikuar:
“Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar
ose rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me
këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin”.
“Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen
pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në
faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik”.
Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk
shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë,
ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda
10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5
të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur
ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i dërgohet detyrimisht
edhe autoritetit kontraktor”.
III.1.11. Në nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me
marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së
prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi
brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit
kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6
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e në vijim të këtij neni”.. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon të ndalet në dy momente të
veçantë të lex specialis ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.
Në rastin e ankesave kundër vendimeve të autoritetit kontraktor (referuar nenit 63 pika 2 të
LPP-së) në të cilën parashikohet se “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktori
paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e
nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për
shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji” afati procedurial për paraqitjen e ankesës pranë këtij
të fundit si shkallë e parë e ankimimit nis nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është
vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni, ndërkohë në rastin e ankesave për dokumentet
e tenderit, lex specialis ka parashikuar se llogaritja e afateve të ankimit nis nga data e
publikimit të njoftimit të kontratës në Sistemin e Prokurimeve Elektronike dhe se operatorët
ekonomikë kanë detyrimin të paraqesin ankim administrativ pranë autoritetit kontraktor
brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës dhe jo nga dita e nesërme e
punës. KPP gjykon se vetë ligjvënësi ka ndarë dy momentet e mësipërme në lidhje me
llogaritjen e afateve për paraqitjen e ankimit administrative pranë autoritetit kontraktor, ku në
rastin e ankimit për dokumentet e tenderit ka parashikuar se llogaritja e afateve nis nga dita e
publikimit të njoftimit të kontratës në SPE. Referuar datës së publikimit të njoftimit të
kontratës në sistemin e prokurimeve elektronike dhe datës së dorëzimit të ankesës pranë
autoritetit kontraktor mbi modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit, KPP
konstaton se ankimi i operatorit ekonomik “Mandi 2K” sh.p.k. është paraqitur jashtë afatit 7
ditor pranë autoritetit kontraktor dhe ky i fundit nuk legjitimohet ratione temporis.
III.1.12. Ankimi i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, duke mos respektuar afatet e ankimimit sikurse përcaktohet në ligjin e sipërcituar,
përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik.
Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve
publike, respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie thelbësore e me
ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të
parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.1.13. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga
operatori ankimues pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik nuk
mund të konsiderohet si ezaurim i afateve ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ
pasi, për faj të vetë ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme
të përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
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 rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Mandi 2K”, sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-73337-03-21-2017
me objekt: “Shërbimi i sigurimit fizik të godinës së ZVRPP Elbasan” me fond limit
1,485,454.00 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 12.06.2017, nga
autoriteti kontraktor, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Elbasan.
2. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
3. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1120 Protokolli, Datë 16.06.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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