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Adresa: Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr.3, Kati II, Tiranё, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 851

Nr.667/4 prot

Tiranë, më 27.06.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “DU&KO” sh.p.k.
Lagjia Nr.9, Rr. 11 Dёshmorёt e Stanit,

DU RRËS
Bashkisё
SUKTH

Pёr dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
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. 184, datë 17.03.2010,
“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, VKM nr. 1, datё 10.01.2007
“Pёr rregullat e prokurimit Publik”, i ndryshuar, Ligji nr. 8094, datё
21.03.1996 “Pёr largimin publik tё mbeturinave”.
Në datën 27.06.2013 Komisioni i Prokurimit Publik i mbledhur në prani të Kryetarit, dhe
të anëtarëve, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 667
prot., datё 27.05.2013 tё operatorit ekonomik “DU&KO” sh.p.k. me seli nё Tiranё për
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procedurën e prokurimit “Procedurё e hapur” me objekt: “Pastrim dhe grumbullim i
mbeturinave nё zonёn Rushkull-Perlat-Hamallaj, Bashkia Sukth”, me fond limit 7.605.833
lekë (pa T.V.SH.), të shpallur pёr t’u zhvilluar në datë 30.05.2013 nga autoriteti
kontraktor, Bashkia Sukth.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik “DU&KO” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se
subjekti ankimues ka 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.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:


operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë, pranë autoritetit
kontraktor dhe më pas ka paraqitur ankesë, pjesёrisht me tё njёjtin objekt, 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;



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 të operatorit ekonomik “DU&KO” sh.p.k.
Nga shqyrtimi i ankesёs, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në
lidhje me këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik
ankimues dhe autoriteti kontraktor, konstatojmë si vijon:


Në datë 10.05.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurё e hapur” me
objekt: “Pastrim dhe grumbullim i mbeturinave nё zonёn Rushkull-PerlatHamallaj, Bashkia Sukth” të shpallur pёr t’u zhvilluar në datë 30.05.2013;



Nё datё 16.05.2013 shoqёria “DU&KO” sh.p.k. ka paraqitur ankesё pranё
autoritetit kontraktor, duke kёrkuar ndryshimin i disa kritereve pёr kualifikim e
kritereve pёr kualifikim, tё hartuara nga autoriteti kontraktor. Konkretisht nga
ankimuesi pretendohet se:



1. Ёshtё e paargumentuar kёrkesa pёr tё pasur 12 punёtorё tё siguruar, kur nga
llogaritjet e preventivit tё parashikuar nё Dokumentet e tenderit konstatohet se nuk
nevojiten mё shumё se katёr tё punёsuar;
2. Kёrkesa pёr paraqitjen e e Certifikatёs ISO 9001:2008 dhe ISO 14001:2004
ёshtё i ekzagjeruar dhe kerkohet qё kjo kёrkesё tё hiqet;
3. Nё preventivin e gjendur nё dokumentet e tenderit ka mangёsi, pasi nё pikёn 1 tё
tij thuhet Tёrheqje e mbeturinave, ndёrsa nё termat e referencёs, nё pjesёn detyrat
pёrcaktohet si mbledhje e mbeturinave tё hedhura nё kazanё transportimi dhe
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depozitimi i tyre. Nё pikёn 2 tё preventivit thuhet transportimi i mbeturinave nё
shesh dhe depozitim pa thёnё ku ndodhet, nё cilёn rrugё kalohet, sa kilometra larg
qendrёs sё bashkisё etj.;
4. Kёrkohen tre kamionё teknologjikё, kur nga volumi i mbetjeve qё paraqiten nё
preventiv, nuk justifikohet plotёsisht puna e vetёm njё kamioni;


Nё datё 20.05.2013, me shkresё nr. 244/4 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
pёrgjigje ankimuesit, duke refuzuar ankesёn e paraqitur pranё tij nga ankimuesi;



Ne datё 27.05.2013, ankimuesi paraqet ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke kёrkuar ndryshimin i disa kritereve pёr kualifikim, tё hartuara nga
autoriteti kontraktor. Konkretisht nga ankimuesi pretendohet se:

1. Nё kapacitetin ligjor, paragrafi i dytё kёrkohet leje per ushtrimin e aktivitetit,
objekt i prokurimit, lёshuar nga QKL. Ky formulim nuk ёshtё ligjor, sepse nё bazё
tё ligjit nr. 10081, datё 23.03.2013 “Pёr licencat, autorizimet dhe lejet nё
Republikёn e Shqipёrisё” pёrcaktohet termi licencё dhe jo leje;
2. Nё kapacitetin ekonomik dhe financiar, pika a kёrkohet 8.000.000 lekё xhiro pa
tvsh, pёr tre vitet e fundit. Sipas ankimuesit ky kriter ёshtё i pabazuar nё ligj dhe i
paargumentuar;
3. Nё pikёn “d”, kёrkohet Vёrtetim nga bashkia Sukth se ofertuesi nuk ka detyrime
financiare ndaj Bashkisё Sukth. Kjo kёrkesё, sipas ankimuesi,t nuk ёshtё ligjore;
4. Tek kapacieti teknik dhe financiar, pika “a”, nё mёnyrё tё kundraligjshme kёrkohet
kontratё e ngjashme me njё vlerё tё barabartё me 50% tё vlerёs sё fondit limit.
Sipas ankimuesit, bazuar nё legjislacionin pёr prokurimin publik, vlera e kёrkuar
nuk duhet tё jetё nё njё vlerё mё tё madhe se 40% e shumёs tё pёrllogaritur tё
kontratёs qё prokurohet gjatё tre viteve tё fundit;
5. Nё pikёn “c”, kёrkohen certifikata ISO 9001:2008 dhe ISO 14001:2004. Sipas
ankimuesit ky kriter nuk ёshtё ligjor;
6. Nё pikёn “d”, kёrkohen 12 punonjёs tё siguruar. Sipas ankimuest kjo kёrkesё nuk
ёshtё e argumentuar sepse, mbёshtetur nё preventivin e botuar nga autoriteti
kontraktor, kjo punё realizohet vetёm me katёr vetё;
7. Kriteri i njё kontrate me njё njёsi qeverisje vendore pёr depozitimin e mbetjeve
urbane nuk ёshtё ligjor, pasi legjislacioni aktual pёr pushtetin vendor ngarkon
pushtetin vendor qё pёr mbetjet urbane, tё pёrcaktojё vendin e depozitimeve.
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkangjitur si dhe dokumenteve të dërguara
nga autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
1. Nё lidhje me pretendimet 1, 2 3, 4, 7, tё parashtruara nga ankimuesi duke qenё se:
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a) Nё datёn 10.05.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor në faqen e internetit
të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurё e hapur” me
objekt: “Pastrim dhe grumbullim i mbeturinave nё zonёn Rushkull-PerlatHamallaj, Bashkia Sukth” e shpallur pёr t’u zhvilluar në datë 30.05.2013;
b) Nё datё 27.05.2013, ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik;
c) Nё nenin 63 tё ligjit pёr prokurimin publik, pёrcaktohet 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”...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 ditëve115 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”.
Pёr rrjedhojё Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se pretendimet e mёsipёrme tё
paraqitura pranё tij nga shoqёria “DU&KO” sh.p.k janё bёrё nё shkelje tё shkallёve ligjore
tё ankimimit, siç parashikohet nё nenin 63 tё ligjit “Pёr prokurimin publik”.
Pavarёsisht kёtij fakti, mbёshtetur nё nenin 27, pika 2 tё Vendimit tё 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 mori nё shqyrtim në themel objektin e ankesës tё ankimuesit dhe konkretisht
pretendimet 1, 2 3, 4, 7 tё parashtruara nga ky i fundit nga ku rezulton se:
1. Nё lidhje me pretendimin e parё tё parashtruar nga ankimuesi, duke qenё se:
a) Nё Dokumentet e tenderit, kriteret e veçanta pёr kualifikim, kapaciteti ligjor i
operatorёve ekonomikё, kёrkohet qё: “Operatori ekonomik duhet tё jetё i pajisur
me lejen pёr ushtrimin e aktivitetit objekt i prokurimit, lёshuar nga Qendra
Kombёtare e Licencimit”
b) Nё nenin 4, tё ligjit nr. 10081, datё 23.03.2013 “Pёr licencat, autorizimet dhe lejet
nё Republikёn e Shqipёrisё”, gёrma “c”, parashikohet: “Çdo nismë e një
projektligji apo akti nënligjor, që propozon parashikimin në legjislacionin shqiptar
të një licence për ushtrimin e një veprimtarie”;
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se pёr ushtrimin e veprimtarisё, operatorёt
ekonomikё pjesёmarrёs duhet tё jenё tё pajisur me licencё dhe jo leje pёr pёr ushtrimin
e veprimtarisё pёrkatёse.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi qёndron.
2. Nё lidhje me pretendimin e dytё tё parashtruar nga ankimuesi, duke qenё se:
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a) Nё dokumentet e tenderit, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika “a”, ёshtё
kёrkuar: “Xhiro mesatare vjetore gjatё tri viteve tё fundit 2010, 2011, 2012 duhet tё
ketё njё vlerё prej 8.000.000 (tetё milion) lekё nё vit pa tvsh, pёr secilin vit, e
vёrtetuar kjo me anё tё njё vёrtetimi nga Dega e Tatim Taksave”;
b) Nё VKM-nё nr. 1, datё 10.01.2007 “Pёr rregullat e prokurimit Publik”, i
ndryshuar, Kreu III, pika 3/c, parashikohet: “...Një deklaratë për gjendjen financiare
nga një ose më shumë banka. Kërkesat e mësipërme duhet të jenë në përpjesëtim dhe të
lidhura ngushtë me objektin e kontratës. Ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për
njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për
përmbushjen me sukses të kontratës. Nuk lejohet përcaktimi kufijve monetarë
skualifikues, tё cilёt tejkalojnë vlerën limit të kontratës që prokurohet...[...]”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor, nё kriterin e mёsipёrm pёr
kualifikim, ka pёrcaktuar njё shumё mё tё lartё sesa vlera e kontratёs qё prokurohet
(7.605.833 lekë), nё kundёrshtim me sa parashikuar nё pёrcaktimin ligjor tё sipёrcituar.

Pёrsa mё sipёr, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi qёndron.
3. Nё lidhje me pretendimin e tretё tё parashtruar nga ankimuesi, duke qenё se:
a) Nё Dokumentet e tenderit, kriteret e veçanta pёr kualifikim, kapaciteti ekonomik
dhe financiar ёshtё kёrkuar: “Vёrtetim nga Bashkia sukth me tё cilin vёrtetohet se
ofertuesi nuk ka detyrime financiare”;
b) Nё nenin 46 tё ligjit nr. nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, pika 1/c gjendja ekonomike e financiare parashikohet se: “operatorёt
ekonomikё vёrtetojnё se zotёrojnё kapacitetet ekonomike dhe financiare pёr tё
pёrmbushur kontratёn...[...]”;
c) Nё hartimin e Dokumenteve tё tenderit ёshtё kompetencё e autoritetit kontraktor qё
tё parashikojё kritere specifike pёr kualifikim, tё nevojshme pёr tё vёrtetuar
kapacitetet e operatorёve ekonomikё;
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kёrkesa e parashikuar nga autoriteti
kontraktor rezulton nё pёrpjestim me natyrёn dhe objektin e kontratёs.
Përsa më sipër, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nuk qёndron.
4. Nё lidhje me pretendimin e katёrt tё parashtruar nga ankimuesi, duke qenё se:
a) Nё Dokumentet e tenderit, Kriteret e veçanta pёr kualifikim, Kapaciteti teknik, pika
a, janё kёrkuar: “Kontrata tё ngjashme tё sё njёjtёs natyrё, nё njё vlerё tё
barabartё me 50% tё vlerёs tё fondit limit pa tvsh, tё ekzekutuar gjatё tri viteve tё
fundit tё aktivitetit tё operatorit. Kontrata tё jetё e shoqёruar me vёrtetim lёshuar
nga autoriteti kontraktor, pёr realizimin me sukses tё objektit tё kontratёs, ku tё
pёrshkruhet objekti i kontratёs, afati i kontratёs dhe vlera e shёrbimit tё realizuar,
situacionet dhe faturat tatimore nё lidhje me shёrbimin e realizuar”;
b) Nё VKM-nё nr. 1, datё 10.01.2007 “Pёr rregullat e prokurimit Publik”, i
ndryshuar, Kreu III, pika 3/c, parashikohet: “Në lidhje me përvojën e mëparshme,
autoriteti kontraktor mund të kërkojë dëshmi të shërbimeve të mëparshme, të
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ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit financiare. Në çdo rast, vlera e kërkuar
duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës,
që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit”;

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor, duke kёrkuar kontrata tё
ngjashme nё njё vlerё tё barabartё me 50% tё vlerёs tё fondit limit pa tvsh, ka vepruar
nё kundёrshtim me pёrcaktimin e mёsipёrm ligjor.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi qёndron.
5. Nё lidhje me pretendimin e shtatё tё parashtruar nga ankimuesi, duke qenё se:
a) Nё Dokumentet e tenderit, kriteret e veçanta pёr kualifikim, autoriteti kontraktor ka
kёrkuar: “Ofertuesi duhet tё ketё kontratё me njё njёsi tё qeverisjes vendore pёr
vendin e depozitimit te mbetjeve urbane”;
b) Nё ligjin nr. 8094, datё 21.03.1996 “Pёr largimin publik tё mbeturinave”, neni 19
pёrcaktohet se: “Largimi i mbeturinave (pastrimi) ёshtё mbledhja me kontanier dhe
transportimi i tyre nё vendet e caktuara nga bashkia e qytetit apo komuna”;
c) Nё objektin e procedurёs sё prokurimit ёshtё pёrcaktuar vetёm pastrimi dhe
grumbullim i mbeturinave nё zonёn Rushkull-Perlat-Hamallaj, Bashkia Sukth, dhe
nuk janё pёrfshirё kostot e kontratёs pёr vendin e depozitimit tё mbetjeve urbane;
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ёshtё detyrё e autoritetit kontraktor dhe jo e
operatorёve ekonomikё, pёrcaktimi i vendit tё depozimit tё mbetjeve urbane.
Pёrsa mё sipёr pretendimi i parashtruar nga ankimuesi qёndron.
Ndёrsa nё lidhje me pretendimet e parashtruara nga ankimuesi, nё respektim tё shkallёve
ligjore tё ankimimit Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se:
I. Në lidhje me pretendimin e pestё të parashtruar nga ankimuesi duke qenё se:
a) Nё ligjin “Pёr prokurimin publik”, pёrcaktohet se nuk mund të parashikohen
kritere të cilët ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurrencës
dhe trajtimin e barabartë të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë
prokurimi;
b) Nё VKM nr. 1, datё 10.01.2007 “Pёr rregullat e prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Kreu III, pika 3/ç parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët,
mallrat dhe/ose shërbimet i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë
ofertuesve të paraqesin certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, të njohura
nga sistemet e standardizimit shqiptar, europian ose ndërkombëtar. Kjo dispozitë
zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të
ofertuesit. Ato duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngusht me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”;
c) Nё Dokumentet e tenderit, Kriteret e veçanta pёr kualifikim, Kapaciteti teknik,
gёrma c, ёshtё kёrkuar: “Operatorёt ekonomikё duhet tё jenё tё pajisur me
Çertifikate ISO 9001 – 2008 (Standard pёr Sistemin e Menaxhimit tё Cilёsisё) dhe
Çertifikatё ISO 14001:2004 (Standard pёr Sistemin e Menaxhimit tё Mjedisit)”.
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Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kёrkesa e parashikuar nga autoriteti
kontraktor nuk ёshtё nё pёrpjestim me natyrёn dhe objektin e kontratёs, kufizon
konkurrencёn dhe bie ndesh me parimet themelore tё prokurimit publik.
Përsa më sipër, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi qёndron.
II. Nё lidhje me pretendimin e gjashtё tё parashtruar nga ankimuesi duke qenё se:
a) Nё Dokumentet e tenderit, Kriteret e veçanta pёr kualifikim, Kapaciteti teknik, pika
d, ёshtё parashikuar: “Shoqёria tё ketё tё paktёn 12 (dymbёdhjetё) punonjёs tё
siguruar pёr vitin 2011, 2012 dhe Janar-Mars 2013 e konfirmuar kjo me vёrtetimin
e lёshuar nga zyra e tatim taksave pёr pagesat e sigurimeve shoqёrore, shoqёruar
me fdp dhe lisёtpagesat”;
b) Nё VKM nr. 1, datё 10.01.2007 “Pёr rregullat e prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Kreu III, pika 3/c parashikohet se autoriteti kontraktor mund tё kёrkojё: “Dëshmi
për fuqinë mesatare punëtore të operatorit ekonomik dhe për numrin e stafit drejtues
deri në tri vitet e fundit”.
a) Nga autoriteti kontraktor, provohet se numri i punonjёsve tё kёrkuar ёshtё
pёrllogaritur nё pёrputhje me Kodin e Punёs, numrin e mjeteve tё kёrkuara pёr
kryerjen e shёrbimit, shpёrndarjen e zonave gjeografike, si dhe zёvendёsimet e
mundёshme nё ditёt e pushimit;
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kёrkesa e parashikuar nga autoriteti kontraktor
rezulton nё pёrpjestim me natyrёn dhe objektin e kontratёs.
Përsa më sipër, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nuk qёndron.
Gjithashtu, pas verifikimeve nё faqen zyrtare tё Agjencisё tё Prokurmit Publik, rezulton se
autoriteti kontraktor, nuk e ka pezulluar procedurёn e mёsipёrme prokurimit, por ka vijuar
me hapjen dhe vlerёsimin e ofertave ekonomike, tё paraqitura nga operatorёt ekonomikё
pёr kёtё procedurё prokurimi.
Pёrsa më sipër, në përputhje me në nenin 19/1 e në vijim të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenin 28 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.
184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,
Vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “DU&KO” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit prokurimit “Procedurё e hapur” me objekt: “Pastrim dhe
grumbullim i mbeturinave nё zonёn Rushkull-Perlat-Hamallaj, Bashkia Sukth”, me
fond limit 7.605.833 lekë (pa T.V.SH.), të shpallur pёr t’u zhvilluar në datë
30.05.2013 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Sukth.
2. Autoriteti kontraktor tё anulojё procedurёn e mёsipёrme tё prokurimit.
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3. Pёr shkeljet e konstatuara nё lidhje me mospezullimin e procedurёs sё prokurimit
nga ana e autoritetit kontraktor, t’i propozojё Agjencisё tё Prokurimit Publik
marrjen e masave administrative nё ngarkim tё personave pёrgjegjёs.
4. Autoriteti kontraktor, nё rishpalljen e procedurёs sё re tё prokurimit, tё marrё
parasysh konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik nё lidhje me hartimin e
kritereve pёr kualifikim.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “DU&KO” sh.p.k.
6. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik, për zbatimin e vendimit.
7. Kundër këtij vendimi, palёt mund tё bёjnё ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrёveshjes administrative.
Relator: Vilma Kadesha

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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