KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 587/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 01.08.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizim i Vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
në lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomikë
“Albtelecom” sh.a nga procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim”, me Nr. REF-14831-05-24-2017, me objekt
“Shërbim Telefonie Celularë”, me fond limit 3.354.167 lekë
pa tvsh, zhvilluar më datë 05.06.2017 nga autoriteti
kontraktor, Kuvëndi i Shqipërisë.

Ankimues:

“Albtelecom” sh.a
Autostrada Tiranë – Durrës, Km 7.

Autoriteti Kontraktor:

Kuvëndi i Shqipërisë.
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” nr. 4, 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
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
1

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
përcaktuara 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 25.05.2017 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr. REF-14831-05-24-2017, me objekt: “Shërbim
Telefonie Celularë”, me fond limit 3.354.167 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 05.06.2017 nga
autoriteti kontraktor, Kuvëndi i Shqipërisë.
II.2 . Në datën 05.06.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 09.06.2017, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Telekom Albania”
2. “Albtelecom”

2.142.451 lekë
pa ofertë

I skualifikuar
I skualifikuar

II.3.1. Operatori ekonomik ankimues “Albtelecom” sh.p.k është njoftuar për skualifikimin e
ofertës së tij me argumentin se: 1-“Formulari i ofertës i paraqitur nga OE nuk është sipas shtojcës
1 të DST të AK-së, konkretisht mungon çmimi total i ofertës”. 2-“Në DST është kërkuar që OE të
paraqë një dokument që vërteton se ”ka plotësuar detryimet fiskale”. Në dokumentin e paraqitur
nga OE rezulton se ”subjekti ka detyrime (gjoba) te cilat janë në procedurë ankimi administrativ
në vlerën totale prej 52.856.847 leke”. Në këto kushte KVO-ja vlerëson se OE nuk ploteson
kerkesen e DST qe parashikon se OE duhet të vërtetojë se ka plotësuar detyrimet fiskale dhe as
kriterin ligjor të parashikuar nga neni 45, pika 1, shkronja ”dh” e LPP-se i cili parashikon se: “Çdo
kandidat ose ofertues skualifikohet nga një procedurë prokurimi, në rastet kur nuk i ka
përmbushur detyrimet për pagimin e tatimeve, në përputhje me legjislacionin shqiptar...”.
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II.4. Në datën 14.06.2017, operatori ekonomik ankimues “Albtelecom” sh.a ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për s’kualifikimin e
ofertës së tij në procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, operatori ekonomik ankimues kundërshton
vendimin e KVO-së me argumentat se:
Së pari: Formulari i ofertës i paraqitur nga OE nuk është sipas shtojcës 1 të DST të AK-së,
konkretisht mungon total i ofertës. Arsyeja e skualifikimit nuk qëndron pasi bazuar në DST nga
ana e AK nuk është përcaktuar sasia e kërkuar për secilin nga shërbimet e kërkuara nga ju. Në
mungesë të sasisë, dhe çmimi total nuk mund të kalkulohet. Nga ana e Albtelecom është aolikuar
çmimi për njësi për të gjithë zërat e kërkuar sipas Formularit të Deklarimit të ofertës. Gjithashtu,
Albtelecom nuk është refuzuar për mungesë të formularit sipas shtojcës 1 të DST as në tenderin e
datës 21.03.2017 organizuar nga ana AK por është refuzuar për arsye të tjera. Nëse kjo do ishte
një arsye për refuzim, kjo do ishte marrë në konsideratë nga ana jonë për reflektim dhe pasqyrim
korrekt. Gjithashtu referuar ligjit nr 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
nenit 53 “Shqyrtimi i Ofertave”, pika 1 dhe 4 përcakton shprehimisht: Autoriteti kontraktor
vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat
nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në
dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e
saj. Pra në referim të këtij neni AK duhej të vlerësonte ofertën ekonomike të paraqitur nga
Albtelecom. Objekti sipas shtojcës 11 “termat e referencës” është ofrimi i shërbimit të telefonisë
së lëvizshme minimalisht 3G dhe të internetit me bandë të gjerë minimalisht 3G, shërbimit të
mesazheve dhe ofertave të tjera shtesë, furnizimit dhe mirëmbajtjes së kartave SIM dhe aparateve
telefonikë celularë, etj dhe në këto kushte ku këto shërbime janë specifikuar në mënyrë të detajuar
tarifimin për secilin zë të kërkuar. Gjithashtu po në shtojcën 11 “termat e referencës” ndër të tjera
thuhet: Tavani për çdo përdorues do të rishihet nga AK, periodikisht çdo 6 muaj dhe do i dërgohet
pastaj kontraktorit për plotësimin e kërkesave kontraktuale. Pra nuk mund të ketë vlerë totale të
çmimit të ofertës duke mos pasur një sasi për secilin zë të përcaktuar më parë mbi të cilat do të
llogaritet ky total. Po kështu edhe në tenderin e organizuar nga AK më datë 22.05.2015, kompania
jonë ka kuotuar çmimet për njësi sipas të njëjtit templatë dhe është shpallur fituese e këtij tenderi.
Formulari i deklarimit të ofertës i prezantuar nga Albtelecom është korrekt dhe përfaqëson çmimin
për njësi për çdo shërbim të kërkuar nga institucioni juaj.
Së dyti: Në DST është kërkuar që OE të paraqesë një dokument që vërteton se “ka plotësuar
detyrimet fiskale”. Në dokumentin e paraqitur OE rezulton se “subjekti ka detyrime (gjoba) të
cilat janë në procedurë ankimi administrativ në vlerën totale prej 52.856.847 lekë. Në këto kushte
KVO-ja vlerëson se OE nuk plotëson kërkesat e DST që parashikon se OE duhet të vërtetojë se ka
plotësuar detyrimet fiskale dhe as kriterin ligjorë të parashikuar nga neni 45, pika 1 shkronja
“dh” e LPP-së i cili parashikon se: “Cdo kandidat ose ofertues skualifikohet nga një procedurë
prokurimi, në rastet kur nuk i ka përmbushur detyrimet për pagimin e tatimeve, në përputhje me
legjislacionin shqiptar”. Kompania Albtelecom ka paraqitur në tender, Vërtetimin nr 8400 prot,
datë 20.04.2017, të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve sipas të cilit citohet se nuk ka
asnjë detyrim tatomor në Kontribute të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore, Tatim mbi të
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Ardhurat nga Punësimi, por ka detyrime (gjoba) të cilat janë në proçes ankimimi administrativ.
Siç rezulton dhe nga Vërtetimi Nr 8400 prot, datë 20.04.2017, i lëshuar nga Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve, kompania Albtelecom nuk ka borxhe tatimore të papaguara në buxhet.
Ligji nr 9920 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, përcakton qartë kush quhet
“borxh tatimor” apo “detyrim tatimor i papaguar” dhe konkretisht në nenin 88 të tij thuhet
shprehimisht “Administrata tatimore ka autoritetin dhe kompetencat e dhëna sipas këtij kreu për
të mbledhur detyrimet tatimore të papaguara, për të cilat nuk është ushtruar e drejta e ankimit apo
kanë kaluar të gjitha fazat e shqyrtimit administrativ dhe gjyqësor. Sqarojmë se detyrimet që janë
të rregjistruara në sistemin e DPT-së janë në proçes apelimi gjyqësorë, që do të thotë se konformë
kërkesave të ligjit, është bërë pagesa e detyrimit principal dhe interesave dhe është zbatuar e
drejta e apelimit tatimor në zbatimi të neneve 88, 89, 106, dhe 107 të ligjit 9920 “Për Procedurat
Tatimore në Republikën e Shqipërisë”.
Për sa më sipër, sqarojmë se Albtelecom sh.a nuk ka detyrime tatimore të papaguara, prandaj
dokumentacioni ynë i paraqitur në tender duhet të konsiderohet i rregullt.
II.4.2. Në datën 21.06.2017, nëpërmjet shkresës me nr. 1299/11 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
II.5. Në datën 28.06.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 03.07.2017 me anë të shkresës nr. 1299/13, protokolluar me tonën me nr 1187/2,
datë 03.07.2017, autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
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 ankimues se -“Formulari i ofertës i paraqitur
nga OE nuk është sipas shtojcës 1 të DST të AK-së, konkretisht mungon çmimi total i ofertës”.,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës”, të dokumenteve të proçedurës së prokurimit objekt
ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar:
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik]
FORMULARI I OFERTËS
Emri i Ofertuesit_____________________
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
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***
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e
APP-se
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH
1

2

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

3
Sasia

4

5

Çmimi
Njësi

Çmimi
Total

6
Afati

Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total
Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula

______________

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kërkuar ne dokumentat e tenderit )
III.1.2. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 6 “Kriteret e Veçanta të kualifikimit”, pika 1 gërma ç)
është përcaktuar si më poshtë:

-

Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;

III.1.3. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8 “Specifikime Teknike,” është përcaktuar si më poshtë:
Specifikimet teknike
Ofertuesit për të marrë pjesë në procedurën ë prokurimit duhet të përcaktojnë, por pa u kufizuar,
në ofertën e tyre tarifën në lekë pa TVSH për shërbimet e telefonisë së lëvizshme sipas tabelës që
paraqitet mëposhë. Gjithashtu, ofertuesit duhet të paraqesin vetëm një ofertë për ofrimin e
shërbimeve të lartëpërmendura dhe vlerësimi për përzgjedhjen e ofertës fituese do të bëhet në bazë
të kritereve duke u bazuar në sistemin e pikëzimit:
Tabela nr.3
Pikët/
NR.
Përshkrimi i Shërbimit
Përqi
ndja
5

(%)
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16

THIRRJE TELEFONIKE
Minuta kombëtare (brenda grupit + brenda rrjetit + me operatoret e tjere
celulare dhe fiks brenda vendit, pra per minutat kombetare do te ofrohet nje
shifer e vetme)
Tarifa mesatare e thirrjeve telefonike drejt destinacioneve ndërkombëtare për një
minutë (financiare)
VIDEO CALL
Video Call brenda rrjetit për një minutë (financiare)
Video Call drejt rrjetit të telefonisë së lëvizshme kombëtare për një minutë
(financiare)
Video Call drejt destinacione ndërkombëtare për një minutë (financiare)
SMS
SMS kombëtare për një SMS (financiare)
SMS drejt destinacione ndërkombëtare për një SMS (financiare)
MMS
MMS brenda rrjetit për një MMS (financiare)
MMS drejt rrjetit të telefonisë së lëvizshme kombëtare për një MMS (financiare)
Tarifa mesatare e MMS drejt destinacione ndërkombëtare për një MMS
(financiare)
INTERNET
Tavani maksimal i ofrimit të shërbimit të Internetit minimumi 3G pa pagesë
(teknike)
Tarifa e ofrimit të shërbimit të Internetit minimumi 3G me pagesë mbi tavanin
maksimal për një MB (financiare)
ROAMING
Ofrimi i shërbimit Roaming (Teknike)
Elementë të tjerë shtesë si vlerë e shtuar e shërbimit
Ofrimi i aparatëve celularë dhe pajisjeve të tjera, si internet key,etj.
Ofrimi i Shërbimit Roaming pa pagesë për nivelet I, II,III dhe funksionet
“zëdhënës shtypi” dhe “këshilltar për median”
TOTALI

38

10

2
2
2
4
3
1
2
2

12
5

10
4
3
100

III.1.4. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, Komisioni i Prokurimit
Publik konstaton se nga ana e operatorit ekonomik “Albtelecom” sh.a është dorëzuar “Formulari 1
i Ofertës” me përmbajtje të ndryshme nga shtojca e publikuar në procedurën e prokurimit objekt
ankimi. Konkretisht, KPP konstaton se nga ana e ankimuesit është dorëzuar shtojca 1 “Formulari i
Ofertës” i cili nuk përmban vlerën totale të ofertës ekonomike me/pa TVSH. Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton mangësi në hartimin e shtojcës 1 formulari i ofertës pasi në të
mungonë një elementi i rëndësishëm sic është vlera totale e ofertës ekonomike me/pa TVSH, të
detyrueshme për tu plotësuar nga operatorët ekonomikë pjesmarrës. Gjithashtu, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se nga ana e operatorit ekonomik ankimues, formulari i ofertës, si një
prej shtojcave kyçe në procedurën e prokurimit objekt ankimi në të cilën shprehet oferta
ekonomike (totali i kërkuar nga ana e operatorit ekonomik për kryerjen e shërbimeve/furnizimeve
objekt i kontratës së procedurës së prokurimit objekt ankimi, është një formular i ndryshëm nga ai
i përcaktuar nga ana e autoritetit kontraktor në dokumentat e kësaj procedure.
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III.1.5. Në nenin 46 pika 1 të ligjit nr. 964. Datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të
ndryshuar parashikohet se “ Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në proçedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese”.
III.1.6. Në nenin 53, pika 2 dhe 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “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.1.7. Në nenin 57 “Njësia e Prokurimit” pika 2 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar parashikohet se: “Njësia e prokurimit
është përgjegjëse për”:
- sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe përgatitjen e
regjistrit të parashikimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit publik;
- përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit (dhe justifikimin kur është rasti);
- përllogaritjen e fondit limit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;
- hartimin e urdhrit të prokurimit;
- 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;
- hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore;
- administrimin e të gjitha procesverbaleve për dokumentet e tenderit dhe çdo dokument tjetër, që
lidhet me procedurat e përcaktimit të fituesit,duke përfshirë edhe procesverbalet e mbledhjeve, kur
është rasti;
- llogaritjen e çmimeve të shitjes së dokumenteve të tenderit që u jepen operatorëve ekonomikë me
kërkesë të tyre, kur është rasti.
III.1.8. Në nenin 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 të
Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, përcaktohet se:
“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.1.9. Nga shqyritmi i dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi, Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor (njësia e prokurimit) në përmbushje të
detyrimit ligjor ka parashikuar detyrimin e dorëzimit të formularit të ofertës sipas shtojcës në të
cilën është publikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit, ka pasqyruar vlerën e ofertës
ekonomike në shifra dhe në fjalë, jo si një akt të ndryshëm veçmas (preventivi i shërbimeve) duke
bërë vetëm përllogaritje pikëzimi sikundër është dorëzuar nga ana e operatorit ekonomik
pjesëmarrës.
III.1.10. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik, ka ndryshuar
përmbajtjen e shtojcës 1 “Formular i Ofertës”, duke dorëzuar një “Formular” me përmbajtje të
ndryshme nga ajo e përcaktuar në dokumentet e procedurës së prokurimit objekt ankimi, i cili nuk
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është parashikuar në shtojcën e hartuar nga autoriteti kontraktor. Kjo bie në kundërshtim me kreun
II “ UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË”, seksioni 1 “Hartimi i ofertës”, pika 1.1
të dokumenteve të procedurës së prokurimit në të cilën është parashikuar se “Operatorët
Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto
DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.”
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet mbi arsyet e tjera të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues
“Albtelecom” sh.a., Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër në pikën III.1.8., dhe
në vazhdim gjykon se nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative
pasi, gjëndja faktike dhe juridike e këtij operatori ekonomik do të vijojë të ngelet e skualifikuar
edhe pas ankimit në KPP, duke mos pasur më interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë
prokurimi.
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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Albtelecom” sh.a për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF-14831-05-24-2017, me
objekt “Shërbim Telefonie Celularë”, me fond limit 3.354.167 lekë pa tvsh, zhvilluar më
datë 05.06.2017 nga autoriteti kontraktor, Kuvëndi i Shqipërisë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit
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”
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1178 Protokolli, Datë 28.06.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
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