KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 169/2017
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 27.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Kërkesë për propozim” me Nr. REF-67837-02-15-2017, me
objekt: “Shërbimi і ruajtjes dhe sigurise fizike ne objektin
Gjykata e Apelit Korçë”, me fond limit 1.301.113 lekë pa
TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn 27.02.2017 nga
autoriteti kontraktor, Gjykata e Apelit Korçë.”

Ankimues:

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

Autoriteti kontraktor:

Gjykata e Apelit Korçë
Bulevardi “Fan S.Noli”
Korçë

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 e 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
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 16.02.2017 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me Nr. REF-67837-02-15-2017, me objekt: “Shërbimi і ruajtjes dhe sigurise
fizike ne objektin Gjykata e Apelit Korçë”, me fond limit 1.301.113 lekë pa TVSH,
parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn 27.02.2017 nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Apelit
Korçë.
II.2. Në datën 18.02.2017 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë ngrihen pretendime lidhur me hartimin e
dokumentave të tenderit të mësipërm.
II.3. Në datën 24.02.2017, nëpërmjet shkresës nr. 201 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesёn.
II.4. Në datën 28.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik. Konkretisht pretendohet si vijon:
”[...]1. Shoqëria jonë gjykon se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e
sipërcituar për vertetim lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Korce për 3 armë
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brezi, duke hequr këtë kriter nga vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë
Korcë, në mënyrë që të gjithë operatorët ekonomikë të mos kufizohen nga pjesëmarrja në
procedurën e prokurimit pasi operatorët ekonomikë mund të vërtetojnë disponueshmërinë
e armëve në mënyra të tjera dhe jo vetëm nëpërmjet Vërtetimit të Drejtorisë Vendore të
Policisë së Qarkut Korcë, por edhe nëpërmjet dokumentave që vërtetojnë se operatori
ekonomik disponon armatim privatisht.
2. [...] Kriteri për paraqitjen edhe të certifikatës së pronësisë ose kontratës së qerasë së
ambientit që shërben për sallë operative është i ekzagjeruar, pasi për autoritetin
kontraktor e rëndësishme është që operatorët ekonomikë të zotërojnë sallë operative në
Korcë, e cila vërtetohet me paraqitjen e vërtetimit të lëshaur nga Drejtoria Vendore e
Policisë, i cili është institucioni kompetent për verifikimin e disponimit ose jo të sallës
operative nga ana e operatorëve ekonomikë. Mbas verifikimit të sallës operative
Drejtoria Vendore e Policisë lëshon aktmiratimin e saj. Ky është dokumenti i vetëm që
vërteton disponimin e sallës operative. Përsa më sipër kërkojmë që të hiqet kriteri për
paraqitjen e certifikatës së pronësisë ose kontratës së qerasë.”
II.5. Në datën 13.03.2017 është protokolluar në Komisonin e Prokurimit Publik me nr. 306/2
prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 261 prot., datë 07.03.2017 me objekt:
“Informacion”, bashkëngjitur dokumentacioni mbi trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “Shoqëria jonë gjykon se autoriteti kontraktor
duhet të modifikojë kriterin e sipërcituar për vertetim lëshuar nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut Korce për 3 armë brezi, duke hequr këtë kriter nga vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria
Vendore e Policisë Korcë, në mënyrë që të gjithë operatorët ekonomikë të mos kufizohen
nga pjesëmarrja në procedurën e prokurimit pasi operatorët ekonomikë mund të vërtetojnë
disponueshmërinë e armëve në mënyra të tjera dhe jo vetëm nëpërmjet Vërtetimit të
Drejtorisë Vendore të Policisë së Qarkut Korcë, por edhe nëpërmjet dokumentave që
vërtetojnë se operatori ekonomik disponon armatim privatisht, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 2, nga
ana e autoritetit kontraktor është kërkuar paraqitja e dokumentacionit si vijon:
“Vertetim leshuar nga DVP Korce, ku te jepet informacion për numrin e punonjësve të
çertifikuar konform ligjit nr.75/2014, datë 10.07.2014 "Për shërbimin privat të sigurisë
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fizike" si dhe konform Ligjit nr.8870 date 19.4.2001 ne qofte se ato jane te leshuara pa
afat, dhe vijojne te jene ende ne fuqi, sipas aktmarreveshjes nr. 7814/3 Prot, Dhjetor 2016,
te Ministrise se Puneve te Brendshme, Drejtoria e Policise se Shtetit, Dr. e Pergjithshme per
Sigurine Publike, shoqëruar me listën emërore, certifikatat/lejet e punonjësve të
çertifikuar,disponimin e një grupi të gatshëm, te kete 3( tre) arme brezi te kategorise B1
sipas ligjit 75/2014, disponimin e qendres se kontrollit brenda qarkut Korce e shoqeruar kjo
me vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut Korce. Operatori ekonomik te paraqese
cerfikaten e pronesise ose kontraten e qirase se qendres te kontrollit te menaxhimit.”
III.1.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen 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 kontratës;””
III.1.3. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5
përcaktohet se “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 profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen
në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.1.4. 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.1.5. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 24 “Përgjegjësitë
e titullarit të subjektit të SHPSF-ve”, gërma “e”, është parashikuar si më poshtë:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar që ofron shërbimin
për sigurimin fizik të objekteve shtetërore e private, të personave, të veprimtarive social-
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kulturore, sportive, fetare e politike, si dhe për sigurimin e vlerave monetare, materiale
dhe sendeve të çmuara gjatë transportit, të kontraktuara, dhe ka këto përgjegjësi:
-

Të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të
Policisë së Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së.”

III.1.6. Neni 27, pika “c” e këtij ligji 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 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.1.7. 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”[…]”.
Komisioni i Prokurimit Publik 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 ekonomik 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.
Komisioni gjykon se fryma dhe qëllimi i ligjit është të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve
ekonomikë në procedurat e prokurimit, të sigurojë një trajtim të barabartë të tyre ndaj, e në
funksion të kësaj kriteret e vendosuara nga autoriteti kontraktor duhet të jenë pikërisht në
funskion të këtyre parimeve. Në këtë kuptim kërkesa e autoritetit kontraktor për vërtetimin
e lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Korcë për numrin e armëve, është një kërkesë në
përputhje me bazën ligjore si më sipër cituar pasi kjo kërkesë ka për qëllim sigurimin e
informacionit sa më real lidhur me kapacitetet teknike të ofertuesve. Përderisa shoqëritë
private të sigurisë fizike kanë detyrimin ligjor të informojnë me shkrim, të paktën një herë
në muaj, në strukturën përkatëse të Policisë së Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së, për
pasojë këto shoqëri mund të pajiset me vërtetim nga DPQ për veprimtarinë e tyre, pas
kërkesë me shkrim që këto të fundit bëjnë në strukturat përkatëse të Policisë së Shtetit. Për
pasojë kushti i mësipërm mund të përmbushet nga cdo ofertues dhe kjo kërkesë nuk kufizon
konkurencën, nuk është diskriminues e për më tepër nuk tejkalon kufizimet e përcaktuara në
ligj. Për sa kohë që kriteri i mësipër nuk kufizon konkurencën, nuk është diskriminues e për
më tepër nuk tejkalon kufizimet e përcaktuara në ligj autoriteti kontraktor nuk duhet të
modifikojë kriterin sa më sipër.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron
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III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “Kriteri për paraqitjen edhe të certifikatës së
pronësisë ose kontratës së qerasë së ambientit që shërben për sallë operative është i
ekzagjeruar, pasi për autoritetin kontraktor e rëndësishme është që operatorët ekonomikë të
zotërojnë sallë operative në Korcë, e cila vërtetohet me paraqitjen e vërtetimit të lëshuar
nga Drejtoria Vendore e Policisë, i cili është institucioni kompetent për verifikimin e
disponimit ose jo të sallës operative nga ana e operatorëve ekonomikë. Mbas verifikimit të
sallës operative Drejtoria Vendore e Policisë lëshon aktmiratimin e saj. Ky është dokumenti
i vetëm që vërteton disponimin e sallës operative. Përsa më sipër kërkojmë që të hiqet kriteri
për paraqitjen e certifikatës së pronësisë ose kontratës së qerasë”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 2, nga
ana e autoritetit kontraktor është kërkuar paraqitja e dokumentacionit si vijon:
“Vertetim leshuar nga DVP Korce , ku te jepet informacion për numrin e punonjësve të
çertifikuar konform ligjit nr.75/2014, datë 10.07.2014 "Për shërbimin privat të sigurisë
fizike" si dhe conform Ligjit nr.8870 date 19.4.2001 ne qofte se ato jane te leshuara pa
afat, dhe vijojne te jene ende ne fuqi, sipas aktmarreveshjes nr. 7814/3 Prot, Dhjetor 2016,
te Ministrise se Puneve te Brendshme, Drejtoria e Policise se Shtetit, Dr. e Pergjithshme per
Sigurine Publike, shoqëruar me listën emërore, certifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar,
disponimin e një grupi të gatshëm, te kete 3( tre) arme brezi te kategorise B1 sipas ligjit
75/2014, disponimin e qendres se kontrollit brenda qarkut Korce e shoqeruar kjo me
vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut Korce. Operatori ekonomik te paraqese
cerfikaten e pronesise ose kontraten e qirase se qendres te kontrollit te menaxhimit.”
III.2.2. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 22 “Qendra e
kontrollit të SHPSF-së”, është përcaktuar:
“Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të sigurisë fizike, në çdo njësi
administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli, ku të tregohet adresa e
saj fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e shoqërisë.
2. Qendra e kontrollit të shërbimit kryen detyrat e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të
veprimtarisë së sigurisë fizike.
3. Qendra e kontrollit duhet të jetë e pajisur me mjetet e ndërlidhjes, komunikimit e
vëzhgimit dhe të veprojë 24 orë në ditë..
III.2.3. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 24
“Përgjegjësitë e titullarit të subjektit të SHPSF-ve”, gërma “e”, është parashikuar si më
poshtë:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar që ofron shërbimin
për sigurimin fizik të objekteve shtetërore e private, të personave, të veprimtarive socialkulturore, sportive, fetare e politike, si dhe për sigurimin e vlerave monetare, materiale
dhe sendeve të çmuara gjatë transportit, të kontraktuara, dhe ka këto përgjegjësi:
-

Të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të
Policisë së Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së.”
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III.2.4. Në udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, pika C. “Organizimi i shërbimit në qendrën e kontrollit”, pika 3, parashikohet
shprehimisht:
“Qendra e kontrollit vendoset në ambientet e SHPSF-së dhe të ofrojë kapacitetin dhe
potencialin e duhur teknik për realizimin e veprimtarisë të ruajtjes dhe sigurisë fizike. Çdo
subjekt i SHPSF-së duhet të ketë në administrim qendrën e tij të kontrollit (pronësi/qira) në
çdo njësi administrative që ushtron aktivitetin e saj”.
III.2.5. Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti 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, makineri dhe pajisje të nevojshme dhe të mjaftueshme, për realizimin e kontratës
me sukses në afat dhe në cilësi sipas përcaktimeve të dokumentave standarte të tenderit.
Nga kuptimi literal i pikës 1 të nenit 22 të ligjit nr. 75/2014 datë 10.07.2014, do të thotë se
shoqëria e shërbimit privat të sigurisë fizike duhet të disponojë në një nga format ligjore
qendër kontrolli në çdo njësi administrative që ushtron veprimtari. Duke qenë se, qendra e
menaxhimit dhe kontrollit, është ambienti me mjete/pajisje që shërben për menaxhimin,
kontrollin e veprimtarisë private të sigurisë fizike si dhe referuar faktit se zotërimi i saj
verifikohet nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës dhe pasqyrohet në vërtetimet
përkatëse të lëshuara nga ky institucion i cili monitoron edhe veprimtarinë e SHPSF-ve në
njësitë administrative përkatëse ku ato ushtrojnë aktivitetin e tyre, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se, kërkesa e përcaktuar nga autoriteti për cerfikaten e pronesise ose kontraten
e qirase se qendres te kontrollit te menaxhimit nuk është në përputhje me përcaktimet
ligjore në fuqi sa i takon mënyrës së disponimit të qendrës së kontrollit.
Gjithashtu sqarojmë se edhe Akt miratimi i qendrës së kontrollit është një dokument, i cili
miratohet nga strukturat përkatëse të policisë vendore dhe mund të kërkohet nga autoritetet
kontraktore për të garantuar plotësimin e kapacitetit teknik të ofertuesve lidhur me qendrën e
kontrollit, duke shmangur kërkesa të tilla të ekzagjeruara për paraqitjen e cerfikates së
pronesise ose kontraten e qirase se qendres te kontrollit te menaxhimit të cilat nuk i
shërbejnë aspak qëllimit të vendojes së këtij kriteri, por vetëm rëndojnë pozitën e
operatorëve ekonomikë pjesmarrës.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.

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
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miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security”
sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF-67837-0215-2017, me objekt: “Shërbimi і ruajtjes dhe sigurise fizike ne objektin Gjykata e
Apelit Korçë”, me fond limit 1.301.113 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar
nё datёn 27.02.2017 nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Apelit Korçë.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të verë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Toni Security” sh.p.k .
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 306 Protokolli,
Datë 28.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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