KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 433/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 09.07.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Infosoft
Office” sh.p.k në procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim”
me Nr. REF-18556-04-17-2019, me objekt: “Blerje kancelarie për
Bashkin Divjakë”, me fond limit 2,491,465 lekë pa TVSH, zhvilluar
ne daten 30.04.2019 nga autoriteti kontraktor Bashkia Divjakë.

Ankimues:

“Infosoft Office” sh.p.k.
Adresë: Autostrada “Tiranë – Durrës”, km 8, Kashar, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Divjakë.
Adresa: Lagjia Nr. 2, Divjakë.

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 Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe 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 ndryshuar;
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 18.04.2019 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike, procedura e prokurimit, “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-18556-04-17-2019, me
objekt: “Blerje kancelarie për Bashkin Divjakë”, me fond limit 2,491,465 lekë pa TVSH, zhvilluar
ne daten 30.04.2019 nga autoriteti kontraktor Bashkia Divjakë.
II.2. Në datën 30.04.2019 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 06.05.2019, 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.
2.
3.
4.

“Infosoft Office” shpk
“Euro Office” shpk
“Europrinty Group” shpk
“Adenis Kastrati” P.F

1,544,628 lekë
1,788,192 lekë
1,834,775 lekë
2,087,000 lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar

II.4. Në datën 06.05.2019, operatori ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi me
arsyen:
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1- Jane paraqitur ISO 9001 nga kompani te ndryshme por asnje dokument per autorizim
prodhuesi.
2- Diten e caktuar per paraqitjen e mostrave te bojrave te kerkuara , personi i autorizuar nuk ka
pranuar te beje hapjen dhe demostrimin e mostrave perpara komisionit .
II.4.1. Në datën 13.05.2019 operatori ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij në procedurën e prokurimit. Konkretisht
pretendohet:
“[...] Kompania “Infosoft Office” shpk mori pjese ne tenderin me objekt “Blerje Kancelarie” per
nevojat Bashkise Divjake qe institucioni juaj zhvilloi me date 30.04.2019. Me date 06.05.2019
morem klasifikimin permes faqes se APP-se:
1.
2.
3.
4.

“Infosoft Office” shpk
“Euro Office” shpk
“Europrinty Group” shpk
“Adenis Kastrati” P.F

1,544,628
1,788,192
1,834,775
2,087,000

lekë
lekë
lekë
lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar

Oferta jone eshte skualifikuar me arsyetimin: “Jane paraqitur ISO 9001 nga kompani te ndryshme,
por asnje dokument per autorizim prodhuesi. Diten e caktuar per paraqitjen e mostrave te bojrave
te kerkuara, personi i autorizuar nuk ka pranuar te beje hapjen dhe demostrimin e mostrave perpara
komisionit”
1- Lidhur me arsyen e pare, qe nuk ka asnje document lidhur me autorizim prodhuesi, ju bejme me
dije se ne asnje pike te kerkesave per kualifikim, percaktuar nga ju, nuk permendet ndonje kerkese
per Autorizim Prodhuesi. E vetmja kerkese qe ka lidhje me prodhuesin, eshte certifikata SO 9001,
citojme: 2.3. Kapaciteti teknik: c. Sistemi i menaxhimit te cilesise (ISO 9001) nga prodhuesi.
Te cilat edhe sipas konstatimit tuaj, jane paraqitur nga kompania jone. Nuk e kuptojme ku bazohet
Komisioni i Vleresimit Ofertave, ne pretendimin qe ka per paraqitje te autorizimit nga prodhuesi. Ju
bejme me dije gjithashtu, qe kerkese e tille per autorizim prodhuesi, eshte gjykuar nga APP si jo e
drejte dhe kufizuese dhe qe nuk duhet kerkuar nga institucionet. Ky eshte qendrim qe ka mbajtur
edhe KPP per raste ekuivalente.
2- Lidhur me pretendimin e dyte qe personi i autorizuar nuk ka pranuar te beje hapjen dhe
demostrimin e mostrave perpara komisionit, sqarojme: Kerkesa juaj ka qene , citojme “Operatori
ekonomik pjesemarres duhet te paraqese mostra te bojrave te printerave dhe te materialeve te tjera
te cilat duhet te jene origjinale dhe me pulle sigurie. Paraqitja e ketyre mostrave duhet te behet
diten e hapjes se tenderit prane Bashkise Divjake”. Sipas arsyetimit tuaj, pranohet qe ka qene nje
perfaqesues i kompanise sone ne oren dhe daten e tenderit, me mostra sipas kerkeses suaj, duke
plotesuar teresisht kerkesen tuaj si me siper. Pretendimi juaj eshte qe ky perfaqesues nuk ka pranuar
hapjen dhe demonstrimin e mostrave. Perfaqesuesi i kompanise sone ka qene present ne kontrollin
qe ju i keni bere mostrave ne kushte komplet jo normale, jashte ambienteve te institucionit, duke mos
i lejuar operatoret te futen brenda dhe gjithashtu ne kundershtim me udhezimet e APP, qe detyrojne
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AK te mbaje nje PV lidhur me paraqitjen e mostrave dhe numrin e mostrave te dorezuara.
Perfaqesuesit e institucionit tuaj, nuk kane pranuar te mbajne asnje PV. Diten e zhvillimit te tenderit,
nuk eshte hartuar asnje dokument, ku te shpreheshit per mospranimin nga ana e kompanise sone per
hapjen dhe demostrimin e mostrave. Asnje dokument nuk eshte kerkuar te firmoset nga perfaqesuesi
yne, ku te shpreheni per mospranimin e tij. Asnje prononcim i perfaqesuesit tone lidhur me ndonje
kerkese tuajen, perkundrazi, nga ana juaj nuk eshte plotesuar kerkesa me kembengulje e tij per t'u
paisur me PV e dorezimit te mostrave. Perfaqesuesit e institucionit tuaj jane larguar pa dhene asnje
shpjegim. Ne keto kushte jemi detyruar te largohemi, duke mos pasur asnje mjet per te detyruar
institucionin te marri mostrat. Ne LPP dhe udhezimet e vazhdueshme te APP, eshte e percaktuar
qarte qe eshte detyrim i AK te hartoje PV dhe te marri firmat e perfaqesuesve te OE, pamvaresisht
dakortesise apo kontestimit qe mund te kene, gjera qe pasqyrohen ne PV. Asnje kerkese nga
perfaqesuesit tuaj per te hapur mostrat nuk eshte kundershtuar nga perfaqesuesi yne, megjithese
dote ishte normale te kundershtohej, pasi ne asnje pike te dokumentave tuaja ose edhe te Ligjit te
Prokurimit Publik, nuk parashikon hapjen e produktit, pasi kjo sjell demtimin e tij dhe e ben te
pamundur tregtimin e tij me tej. Theksojme, qe te gjitha te dhenat e percaktuar nga ju ne dokumentat
e tenderit, verifikohen tek ambalazhi i jashtem dhe nje produkt i hapur nuk jep asnje informacion
tjeter shtese te kerkuar nga ju. Edhe instituconi juaj edhe cdo institucion tjeter, nuk do te kishte
pranuar mallra te hapura, sidomos tonera dhe me shume te drejte s'do ti pranonte. Ne asnje ligj nuk
parashikohet qe OE sidomos jo fitues, duhet te perballoje kosto te tilla te shperdorimit te mallit. Si
perfundim, kompania jone ka plotesuar cdo kerkese tuajen, percaktuar ne DST. Nuk kuptojme ku
eshte shkelja qe ne kemi bere, apo cilin specifikim nuk kemi plotesuar, sepse vetem keto dy raste do
te ishin arsye per skualifikim, sic percakton edhe neni 45 (Kriteret e skualifikimit te kandidateve ose
ofertuesve ). Jemi ne kushtet e nenit 46 (Kualifikimi i ofertuesve) ku oferta jone ka plotesuar te gjitha
kerkesat tuaja dhe duhet te kualifikohet e rregullt. Bazuar ne sa thame me siper, e konsiderojme te
padrejte skualifikimin e ofertes sone dhe ne shkelje te LPP. Bazuar ne nenin 63 te LPP po paraqesim
kete ankese, duke kerkuar klasifikimin si te rregullt te ofertes sone, pasi kemi permbushur te gjitha
kerkesat e kesaj procedure.. [...]”.
II.4.2. Në datën 15.05.2019 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr. 1979/1 prot, i kthen
përgjigje palës ankimuese duke vendosur refuzimin e ankesës.
II.4.3. Në datën 23.05.2019 operatori ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankese të paraqitur pranë autoritetit
kontraktor.
II.5. Me shkresën me nr. 2231/2 prot, datë 05.06.2019, protokolluar me tonën me nr. 917/2 prot,
datë 10.06.2019, me objekt “Informacion mbi procedurën e prokurimit dhe ankesës së operatorit
ekonomik ankimues Infosoft Office sh.p.k”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit për trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj si dhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k se: “Diten e
caktuar per paraqitjen e mostrave te bojrave te kerkuara , personi i autorizuar nuk ka pranuar te
beje hapjen dhe demostrimin e mostrave perpara komisionit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.1.1. Në shtojcën 8/2, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.d, e
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimimi, rezulton se nga ana e autoritetit
kontraktor është parashikuar plotësimi i kërkesës si më poshtë vijon:
Operatori ekonomik pjesemarrës duhet të paraqes mostra të bojrave të printerave dhe të
materialeve të tjera të cilat duhet të jenë origjinale dhe me pullë sigurie. Paraqitja e këtyre
mostrave duhet të bëhet ditën e hapjes së tenderit pranë Bashkisë Divjake.
III.1.2. Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
parashikohet se: “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: b) 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, përvojën
e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga
autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratë.”
Ndërsa në nenin 53, pika 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.1.3. Në nenin 27, pika 3 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, “Kontratat e Mallrave”, parashikohet se “3.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”.
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III.1.4. Ndërsa në nenin 27 pika 6, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, “Kontratat e Mallrave” parashikohet shprehimisht
se:
“Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë
se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:
a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat duhet
të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit
kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë pas nënshkrimit të
kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor.
Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij,
brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose
b) dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike;
dhe/ose
c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.”
III.1.5. KPP sqaron se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i 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
kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të
përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që
nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.1.6. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor, në procesverbalin e
mbajtur në datë 06.05.2019 nga Komisioni i ngritur pranë autoritetit kontraktor “Mbi hapjen,
zhvillimin dhe vlerësimin e ofertave të tenderit”, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se, në
këtë procesverbal është pasqyruar se operatori ekonomik ankimues, nuk ka pranuar që të bëjë
hapjen e mostrave dhe demostrimin e tyre përpara komisionit për produktet objekt prokurimi në
mënyrë që komisioni të bëjë të mundur vlersimin e tyre në përputhje me specifikimet teknike te
secilit produkt dhe të verifikojë origjinalitetin e mostrave, aq më tepër që edhe në ankesën e
operatorit ekonomik të depozituar si pranë autoritetit kontraktor si pranë KPP, pranohet edhe nga
vetë ankimuesi që mostrat nuk i janë lënë në dorëzim autoritetit kontraktor. Kriteret për kualifikim
i shërbejnë 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 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. Mosplotësimi qoftë edhe i një
kriteri të vendosur nga ana e autoritetit kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të
pavlefshme, si edhe përbën kusht për skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit. Sa më sipër,
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KPP gjykon se autoriteti kontraktor, në kërkesat e veçanta të kualifikimit ka parashikuar, si kriter
kualifikimi dorëzimin e mostrave nga ana e operatorëve ekonomik në mënyrë që të bëjë të mundur
verifikimin e tyrë në lidhje me përputhshmërin me specifikimet teknike dhe origjinalitetin e tyre,
dhe nuk ka kërkuar katalogë të produktit apo skeda teknie si dhe dokumentacionin shoqërues që
të bëjë të mundur verifikimin e perputhshmërisë me kta të fundit, por ka kërkuar paraqitjen dhe
verifikimin e mostrës fizikisht për produktet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 27
pika 6 gërma “a”të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar., në prani të operatorëve ekonomik, gjë e cila nuk
është pranuar nga operatori ekonomik ankimues, duke e pohuar këtë gjë edhe në ankesën drejtuar
KPP. Nisur nga sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se qëllimi i vendosur nga
ligjvënësi është dhënia e mundësisë së autoritetit kontraktor, i cili është përgjegjës për prokurimin
e fondeve publike (referuar nenit 12 pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”), i ndryshuar, të kryerjes së verifikimeve të mostrave të dorëzuar nga operatorët
ekonomikë në rast se këto të fundit janë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor të
pasqyruar në dokumentat standarte të procedurës së prokurimit objekt ankimi. Pasi referuar
legjislacionit në fuqi, mostra i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator
ekonomik disponon kapacitete për të siguruar produktin sipas specifikimeve të kërkuara, sidomos
në rastin konkret që në objektin e prokurimit ka artikuj me një specifikë të veçantë siç janë bojrat
për fotokopje dhe printera ku mosrespektimi i tyre do të ndikonte në vënien në funksion dhe
mbarvajtjen e këtyre pajisjeve. Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori
ekonomik ankimues nuk e ka plotësuar kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor në pikën 2.3.d
të shtojcës 8, “Kapaciteti teknik”, në dokumentat standarte të tenderit të procedurës së prokurimit
objekt ankimi. Së fundmi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nga shqyrtimi i
dokumentacionit të administruar në dosjen objekt shqyrtimi, rezulton se skualifikimi nga ana e
autoriteti kontraktor i operatorit ekonomik ankimues “InfoSoft Office” sh.p.k është në përputhje
të plotë me dispozitat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
Për sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “InfoSoft Office” sh.p.k nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet mbi arsyen tjetër të skualifikimit të operatorit ekonomik “ InfoSoft
Office” shpk, Komisioni i Prokurimit Publik, referuar arsyetimit të dhënë më sipër në pikën III.1.6;
gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron, operatori ekonomik ankimues nuk
përmbush kriterin e veçantë të pranimit/kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike edhe pas
arsyetimit të KPP mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera të palës
ankimuese nuk do të ndryshojë gjendjen juridike të këtij operatori ekonomik, e për rrjedhojë këto
pretendime nuk do të merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin
administrativ.
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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-18556-04-17-2019, me
objekt: “Blerje kancelarie për Bashkinë Divjakë”, me fond limit 2,491,465 lekë pa TVSH,
zhvilluar ne daten 30.04.2019 nga autoriteti kontraktor Bashkia Divjakë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit.
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. 917 Protokolli, Datë 23.05.2019

NënKryetar
Enkeleda Bega

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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