KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 73/2017
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 21.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65498-0120-2017 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me
roje private, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier” me fond
limit 1.818.000 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 03.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Fier.

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Rruga “Lidhja e Prizrenit”, L.8, P.10/1 Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
L.”29 Nëntori” Fier

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;

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,
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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
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 20.01.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65498-01-20-2017 me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier” me
fond limit 1.818.000 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën 03.02.2017, nga
autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier.
II.2. Në datën 25.01.2017 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar: Vërtetim lëshuar nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut shoqëruar me listën emërore ku jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë, jo më
pak se 5 persona për numrin e punonjësve të certifikuar konform 75/2014. Shoqëruar me
certifikatat/lejet e punonjësve të certifikuar. Kriteri për paraqitjen e vërtetimit, listës
emërore dhe certifikatave për jo më pak se 5 punonjës shërbimi është e ekzagjeruar pasi
referuar shtojcës 10 numri i punonjësve të nevojshëm për realizimin e shërbimit është 3.33
roje.

-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka përcaktuar: Leje për armatim të
lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut si dhe Numrin e lejeve të armëve nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut, që ka në përdorim ose në pronësi (minimalisht 1 për vendshërbim).
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Kriteri për leje për mbajtje e përdorim armë brezi i kërkuar në këtë fazë të procedurës së
prokurimit është në kundërshtim me ligjin. Në certifikatat individuale për ushtrimin e
veprimtarisë përcaktohet se cdo person i pajisur me certifikatën si punonjës shërbimi për
ruajtjen dhe sigurinë fizike ka mundësinë për përdorimin edhe të armës së zjarit. Në këtë
kontekst cdo person i pajisur me leje certifikatën si punonjës shërbimi jo vetëm e plotëson
këtë kriter, por e ka mundësinë e përdorimit të armës së zjarit. AK mund të kërkojë
autorizim për mbajtje arme vetëm kur shpall fitues operatorin ekonomik dhe ka lidhur
kontratë me të. Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit për leje arme.
II.3. Në datën 01.02.2017, me shkresën nr. 698 prot, operatori ekonomik ankimues “Toni Security”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.4. Në datën 03.02.2017 pala ankimuese “Toni Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 03.02.2017 autoriteti kontraktor ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit përkatësisht me hapjen dhe vlerësimin e ofertave.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr. 935 prot., datë 09.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 171/3 datë
13.02.2017 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Toni Security”për modifikimin e kriterit “Vërtetim
lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut shoqëruar me listën emërore ku jepet informacion mbi
gjendjen e shoqërisë jo më pak se 5 persona për numrin e punonjësve të certifikuar konform
75/2014. Shoqëruar me certifikatat/lejet e punonjësve të certifikuar. Kriteri për paraqitjen e
vërtetimit, listës emërore dhe certifikatave për jo më pak se 5 punonjës shërbimi është e ekzagjeruar
pasi referuar shtojcës 10 numri i punonjësve të nevojshëm për realizimin e shërbimit është 3.33
roje”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, është kërkuar si më
poshtë vijon:
-

Vertetim lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut, shoqeruar me listen emerore , ku jepet
informacion mbi gjendjen e shoqerise, jo më pak se 5 persona, për numrin e punonjësve të
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çertifikuar konform 75/2014, "Për shërbimin privat te sigurise fizike"
certifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar.

shoqëruar me

III.1.2. Në shtojcën 8 “Specifikime teknike”, të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
Shenim
Operatorët ekonomik duhet të plotësojne ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe fondin
limit të përcaktuar në tabelën e dokumentave standarte të tenderit.
- Numri i rojeve për të realizuar shërbimin 3.33 roje me 1 vendroje sipas turneve.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me armë.
- Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e sherbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi.
Sqarim: Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e përgjithshme, për uniformat
(veshmbathjen), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj), shpenzimet për pagën e rojeve, shtesat
mbi pagën për turnin e dytë, shtesat mbi pagën për turnin e tretë, shtesat mbi pagën për ditët e
pushimeve dhe ditët e festave, sigurimet shoqerore dhe shëndetesore si dhe të gjitha detyrimet
fiskale që parashikon legjislacioni në
fuqi, për 3.33 roje me 1 vendroje sipas turneve.
III.1.3. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcatohet se:
Nr.

Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private, të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Fier

Periudha
në muaj
10.45
muaj

Nr. Rojeve Nr.Vendroje

3.33

1

Turnet/Vendroje

1 (T2+T3)per
dite pune
(T1+T2+T3) per
dite pushimi, feste

Afatet e ekzekutimit: 17.02.2017 deri me 31.12.2017
III.1.4. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46, pika
1, germa “b” përcaktohet: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat 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”, “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,
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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.1.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave
të Prokurimit Publik”, neni 28, pika 2, 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”.
Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të
përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. Në
varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kerkesat e veçanta për
kualifikim, duke mbajtur në konsideratë përmasat e kontratës, që do të prokurohet sic është
përcaktuar edhe në rregullat e prokurimit publik.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontrator për 5 punonjës shërbimi
është jopropocionale, pasi e tejkalon volumin dhe kushtet e kontratës, kur kërkohet që shërbimi i
ruajtjes të kryhet me 3.33 roje me 1 vendroje sipas turneve.
Vendosja e këtij kriteri në mënyrë joproporcionale me volumin e kontratës që prokurohet ndikon në
mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe trajtimin e barabartë të operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi dhe bie në kundërshtim me nenin 1, pika 2 e
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, e për pasojë kriteri i
kërkuar nga autoriteti kontraktor duhet të modifikohet.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Toni Security” shpk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k për heqjen e
kritereve “Leje për armatim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut si dhe Numrin e lejeve të
armëve nga Drejtoria e Policisë së Qarkut që ka në përdorim ose në pronësi (minimalisht 1 për
vendshërbim). Kriteri për leje për mbajtje e përdorim armë brezi i kërkuar në këtë fazë të
procedurës së prokurimit është në kundërshtim me ligjin”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, është kërkuar si më
poshtë vijon:
-

Leje për armatim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë se Qarkut
Numrin e lejeve te armeve nga Drejtoria e Policisë Qarkut, qe ka ne perdorim ose pronesi
(minimalisht 1 per vendsherbim)

III.2.2. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5 përcaktohet: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe
profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve,
objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
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profesionale, kur kanë të tilla; …ndërsa po këtu 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.2.3. 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.
III.2.4. Në Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, Kreu V, Nëndarja “A”, pika 3, gërma “a”, parashikohet se: “Shoqëria private e sigurisë
fizike për realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim dhe pajisje të shërbimit, si
më poshtë: a) armatim personal sipas ligjit “Për armët”[…]”.
III.2.5. 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. Numrin e punonjësve të shërbimit;
b. Rregullat për regjimin e hyrjes dhe të daljes nga objekti;
c. Mënyrën e ruajtjes së objektit(skema e objektit), numrin e vendrojeve
d. Llojin e armatimit, pajisjet dhe mjetet e shërbimit;
e. 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
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor për leje per mbajtje dhe
perdorimin e armes 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 përpilon
plandislokimin për objektet që merren në ruajtje nga shoqëria dhe përcakton punonjësit që do të
kryejnë shërbimin në këto objekte.
Gjithashtu referuar bazës ligjore sa më sipër përcaktohet qartë se çdo person i pajisur me
çertifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, ka të drejtën për përdorimin edhe
të armës së zjarrit. Në këtë kontekst, çdo person i pajisur me leje/çertifikatën si punonjës shërbimi,
ka të drejtë për përdorimin e armës së zjarri. Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të
marrë masa për heqjen e këtij kriteri.
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Komisioni gjykon se, vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që t’i
shërbejë 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 ekonomike, financiare dhe 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.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron
III.3. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor pasi nga
verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, rezulton se në datën 03.02.2017 ka
vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit me hapjen dhe vlerësimin e Ofertave.
Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve të caktuara
proceduriale në LLP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për përgatitjen e
ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci dhe siguri juridike
për palët e interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të veprimtarisë së
organeve të administratës publike, ( Neni 9 i K.pr. Administrative). Gjithashtu, ndër parimet
kryesore të zhvillimit të procedurave të prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP, në neni 2 të
tij janë ato të mos diskriminimit, transparencës dhe barazisë. Tërësia e elementëve të mësipërm
lidhet ngushtësisht me elementë të ligjshmërisë së vendimeve të organeve të administratës publike.
Në nenin 63 pika 2 e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i 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.” Në nenin 63
pika 3 e lex specialis, LPP parashikohet se “ 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 përpara skadimit të afatit kohor, të përcaktuara në pikat 5 dhe 6 të këtij
neni.” Gjithashtu në nenin 63 pika 6 e lex specialis i cili parashikon të drejtën ankimit pranë
Komisionit të Prokurimit Publik parashikon 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 e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit
kontraktor […]”.
Autoriteti kontraktor ka vepruar në kundërshtim të hapur me ligjin duke shkelur afatet procedurialë
të ankimi duke vijuar me hapjen dhe vlerësimin e ofertave brenda hapësirës ligjore ku operatorëve
ekonomikë ankimues u lind e drejta e shterimit të ankimit administrativ në një shkallë më të lartë
ankimimi. Autoriteti kontraktor ka detyrimin të presë përfundimin e plotë të afateve të ankimit të
operatorëve ekonomikë ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik në zbatim të nenit 63 pika
3 dhe pika 6 e LPP-së.
III.3.1. Në nenin 28 pika 2 gërma “d” të VKM, nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik” parashikohet se
“[…] Komisioni, pas shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar: d) Të anulojë
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procedurat për shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor për rifillimin e
procedurës së prokurimit […]”
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”, të ndryshuar, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65498-01-20-2017 me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private, të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Fier” me fond limit 1.818.000 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 03.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë dokumentat e
tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.171 Protokolli, Datë 03.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
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