REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 75/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha

Kryetar

Leonard Gremshi

Zv/Kryetar

Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Odise Moçka

Anëtar

Në mbledhjen e datës 22.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së në lidhje me skualifikimin e
operatorit ekonomik ankimues “Dorina Karaiskaj” (p.f.) nga
procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me Nr.REF65086-01-11-2017, me objekt “Blerje bileta të transportit ajror
ndërkombëtar për Prokurorinë e Përgjithshme”, me fond limit
8.000.000 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 28.01.2017, nga
autoriteti kontraktor, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm.

Ankimues:

“Dorina Karaiskaj” person fizik (p.f.)
Rruga “Muhamet Gjollesha”, Zogu i Zi, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm
Rr. “Qemal Stafa”, nr.1, 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
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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 çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 kërkesë 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 12.01.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me Nr.REF-65086-01-11-2017, me objekt “Blerje bileta të
transportit ajror ndërkombëtar për Prokurorinë e Përgjithshme”, me fond limit 8.000.000 lekë pa
tvsh, zhvilluar më datë 28.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm.
II.2. Në datën 23.01.2017 autoriteti kontraktor, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm zhvilloi
procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
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II.3. Në datën 28.01.2017 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
- “Global Travel” shpk
nuk ka paraqitur ofertë
- Albtours“D“–VasTours
0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% marzhi i
fitimit
I skualifikuar
- “DorinaKaraiskaj”(DD Travel) 0.000000000000000000000000000000000000000000000001
marzhi i fitimit
I skualifikuar
- “Odisea Travel & Tours“ shpk 0.00000000000000000000000000000000000000001%
marzhi i fitimit
I kualifikuar
- “Ar&LO” shpk
0.0000000000000000000000000000000000001%
marzhi i
fitimit
I kualifikuar
- “Spirit Travel & Tours” shpk 0.000000000000000000000000000000001% marzhi i
fitimit
I kualifikuar
- “Planet” shpk
0.00000000000000000000000000000001%
marzhi i
fitimit
I kualifikuar
- “Golden Travel“ shpk 0.0000000000000000001% marzhi i fitimit
I kualifikuar

II.4. Në datën 03.02.2017 operatori ekonomik ankimues Dorina Karaiskaj p.f është njoftuar nga
autoriteti kontraktor për shkakun e skualifikimit si më poshtë vijon:
“Operatori Ekonomik "Dorina Karaiskaj (DD Travel)" sh.p.k., skualifikohet për këtë procedurë
prokurimi, pasi nuk plotëson tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti teknik, pikën 4/3,
“Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar jo më pak se dy punonjës të siguruar (për
periudhën maj 2016 - nëntor 2016). Për punonjësit e punësuar Operatori Ekonomike duhet të
paraqesë: - Listëpagesat për periudhën maj 2016 - nëntor 2016 (formularët E-Sig 025a) (për të
verifikuar, se operatori ekonomik ka të punësuar specialistët e përcaktuar në pikat 4), të kërkuar
nga ana jonë në dokumentat standarte. Operatori Ekonomik "Dorina Karaiskaj (DD Travel)"
sh.p.k. ka paraqitur listëpagesat për periudhën maj 2016 – nëntor 2016, në të cilën vihet re se
punonjësi i çertifikuar M.K, nuk ekziston i siguruar për periudhën maj 2016 – korrik 2016”.
II.5. Në datën 03.02.2017, operatori ekonomik ankimues Dorina Karaiskaj p.f, kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
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“Zyra e Prokurorit te Pergjithshem, ne date 23.01.2017 ka zhvilluar proceduren e prokurimit
Kerkese per Propozim "Marreveshje kuader" me mjete elektonike, me objekt: ""Blerje bileta te
transportit ajror nderkombetar" me fond limit 8000000 (tete milion) leke pa TVSH.
Ne kete procedure prokurimi OE Personi Fizik Dorina Karaiskaj, ka marre pjese.
Ne date 28.01 2017, nepermjet mesazhit ne portalin e APP -se me subjekt "Quotations for the
call REF - 65086-01-11-2017 (Blerje bileta te transportit ajror nderkombetar", per Prokurorine
e Pergjithshme) (Tenders Evulation stage), rezulton se oferta e Personit Fizik Dorina Karaiskaj,
me numer NIPTI K91425009A eshte refuzuar nga kjo procedure prokurimi. Mesazhi ne portalin
e APP -se me subjekt "Your proposal offer- OFFER-2193/13012017 for the call REF- 65086-0111-2017 ëas rejected me kete arsye:
“Operatori Ekonomik "Dorina Karaiskaj (DD Travel)" skualifikohet per kete procedure
prokurimi pasi nuk ploteson tek Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik piken 4/3
Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar jo me pak se dy punonjes te siguruar (per
periudhen maj 2016 - nentor 2016. Per punonjesit e punesuar Operatori Ekonomike duhet te
paraqese: Listepagesat per periudhen maj 2016 - nentor 2016 (formularet E-Sig 025a) (per te
verifikuar , se operatori ekonomik ka te punesuar specialistet e percaktuar ne pikat 4) te
kerkuara nga ana jone ne dokumentat standarte. Operatori Ekonomik Dorina Karaiskaj (DD
Travel) ka paraqitur liste pagesat per periudhen maj 2016- nentor 2016 ne te cilat vihet re se
punonjesi i certifikuar M. K nuk ekziston i siguar per periudhen maj 2016- korrik 2016”.
Ne lidhje me kete arsyen e refuzimit te ofertes tone, paraqesim kundershtimet tona me
argumentin si vijon:
Ne
dokumentat standarte
te
tenderit,
Kpaciteti
teknik pika 4
kerkohet:
“Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar jo me pak se dy punonjes te siguruar (per
periudhen maJ 2016 - nentor 20 16).
Per punonjesit e punesuar Operatori Ekonomike duhet te paraqese:
Kontraten e punes, te miratuar nga te dy palet;
certifikata trajnimi nga International Air Transport Association (IATA);
Listepagesat per periudhen maj 2016 - nentor 2016 (formularet E-Sig 025a) (per te
verifikuar, se operatori ekonomik kate punesuar specialistet e percaktuar ne pikat 4)”.
Subjekti qe une perfaqesoj ka paraqitur Liste pagesat formularet E-Sig 025° per muajin Maj
2016 4 te punesuar
Qershor 2016 4 te punesuar
Korrik 2016
5 te punesuar
Gusht 2016
6 te punesuar
Shtator 2016
6 te punesuar
Tetor 2016
6 te punesuar
Nentor 2016
6 te punesuar
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Kemi paraqitur 2 kontrata pune per punonjesit D. K dhe M. K te vlefshme per vitin 2017 e
vazhdim edhe pse ne DST kerkohet vetem kontrate pune e miratuar nga te dy palet.
Listepagesat per periudhen maj 2016- nentor 2016 per te vertetuar se kemi numrin minimal te dy
punonjesve .
Thesksojme se ne asnje rast AK nuk ka kerkuar qe operatori ekonomik duhet te kete te punesuar
jo me pak se dy punonjes te siguruar te certifikuar nga lATA per periudhen maj 2016 - nentor
2016, apo punonjesit e certifikuar nga lATA duhet te perfshihen detyrimisht ne liste pagesat
periudhen maj 2016- nentor 2016, apo operatori ekonomik te kete te punesuar jo me pak se dy
punonjes te siguar per periudhen maj 2016 - nentor 2016. Per kete operatori ekonomik duhet te
paraqese listepasgesat e periudhes se kerkuar. Ne liste pagese duhet te perfshihen detyrimisht
dhe te punesuarit e certifikuar nga IATA, vertetuar me certifikaten IATA.
Kerkesat e AK nuk jane te lidhura me njera tjetren, por te ndara. Nuk eshte percaktuar ne
menyre ekspilicite qe operatori ekonomik duhet te kete te punesuar jo me pak se dy punonjes te
siguruar te certifikuar nga lATA per periudhen maj 2016 - nentor 2016
Eshte kerkuar:
“Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar jo me pak se dy punonjes te siguruar (per
periudhen maj 2016 - nentor 2016).
Per punonjesit e punesuar Operatori Ekonomike duhet te paraqese:
- Kontraten e punes, te miratuar nga te dy palet;
- ertifikata trajnimi nga International Air Transport Association (lATA) ;
-Listepagesat per periudhen maj 2016 - nentor 2016 (formularet E-Sig 025a) (per te
verifikuar, se operatori ekonomik kate punesuar specialistet e percaktuar ne pikat 4)”.
Specialiste jane te gjithe punjonjesit e operatorit ekonomik Dorina Karaiskaj qe une perfaqesoj ,
te certifikuar nga IATA me diplome, karte ID apo jo te certifikuar nga IATA, por me kurse te
tjera trajnimi .
M.K eshte punonjese e DD Travel qe nga 1 gusht 2016, kjo vertetohet me liste pagesen si dhe
konraten e punes te vlefshme deri ne vitin 2021. AK do te realizoje shebime per vitin 2017 dhe ky
eshte thelbi minimalisht 2 punonjes te siguruar per periudhen maj 2016- nentor 2016 , me
kontrate te vleshme per vitin 2017 dhe me diplome IATA.
AK nuk ka percaktuar llojin apo formen e dokurnentit per punonjesit e certikikuarit nga IATA.
Duhet diplome e kursit baze IATAIUFTAA apo karte ID me fotografi . Nqs pranohet karte ID me
fotografi kjo ka afat 1 vjecar per cdo te punesuar. Opearatori qe une perfaqesoj i ka te gjithe
punonjesit te paisur me karta ID por qe vlefshmeria e tyre mbaron ne mesin e vitit 2017 dhe nuk
mbulon te gjithe vitin 2017 per te cilin do realizohet marreveshja kuader.
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AK nuk ka parashikuar afatin e kontrates se punes. Nqs do te mjaftohej me periudhen maj nentor 2016 kjo nuk do kishte asnje kuptim pasi akt marreveshja dote realizohet ne vitin 2017.
Cfare do te ndodh nqs nje punjonjes eshte i siguruar per periudhen maj - nentor 2016 me
certificate IATA, por kontrata i mbaron ne dhjetor 20 16 apo j anar 20 17???
Thelbi nuk ndryshon nese M. K eshte e siguruar ne maj apo gusht 2016 pasi eshte fakt qe ajo do
jete e punesuar e operatorit ekonomik DD Travel per gjithe vitin 2017, eshte e diplomuar nga
lATA dhe me kontrate pune te vlefshme per vitin 2017.
Kriteret per kualifikim vendosen qe t'i sherbejne autoritetit kontraktor per njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve te operatoreve ekonomike, te cilet, nepermjet dokurnentacionit te paraqitur duhet
te vertetojne se zoterojne kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale , kapacitetet
organizative , makinerite , pajisjet e asete te tjera fizike, reputacionin dhe besueshmerine,
pervojen e duhur, si dhe personelin e nevojshem, gjithcka ne funksion realizimit me sukses te
kontrates.
Referuar nenit 46 te, pika 1 e Ligjit nr.9643, date 20.11.2006 "Per prokurimin publik publik" te
ndryshuar, parashikohet se:"Operatoret ekonomike, per te marre pjese ne procedurat e
prokurimit , duhet te kualifikohen, pasi te kene permbushur te giitha kriteret e meposhtme, qe
autoriteti kontraktor i vlereson te nevojshme, per sa kohe qe ato jane ne perpjesetim me natyren
dhe permasat e kontrates qe dote prokurohet dhe jodiskriminues. "
Ndersa ne nenin 53, pika 4 e Ligiit 9643/2006, percaktohet se: "Autoriteti kontraktor vlereson
nje oferte te vlefshme edhe nese ajo permban devijime te vogla, te argumentuara, te cilat nuk
ndryshojne thelbesisht karakteristikat, kushtet dhe kerkesat e tjera, te percaktuara ne dokumentet
e tenderit, si edhe gabime shtypi, te cilat mund te korrigjohen pa prekur permbajtjen e saj."
Per sa me siper, ne gjykojme se me ane te dokumentacionit qe kemi paraqitur e plotesojme
kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor, pasi vertetojme numrin e te punesuarve, pajisjen
me certifikate lATA dhe kontrata pune te vlefshme deri ne perfundim te vitit 2017.
Per pasoje, kerkojme nga Autoriteti Kontraktor te rishikoje vendimin e Komisionit te Vleresimit
te Ofertave, duke e vleresuar oferten e paraqitur nga Personi Fizik Dorina Karaiskaj ne
perputhje me kriteret per kualifikim ne DST, pra kualifikimin tone “.
II.6. Në datën 09.02.2017 autoriteti kontraktor me shkresën nr.382/1, datë 09.02.2017 i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues Dorina Karaiskaj p.f, duke mos e pranuar
ankesën e këtij të fundit.
II.7. Në datën 16.02.2017, pala ankimuese Dorina Karaiskaj p.f, ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.

6

II.8. Në datën 22.02.2017 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
prot.231/2, shkresa për informacion e autoritetit kontraktor me nr. 382/5 prot., datё 21.02.2017,
në lidhje me procedurёn 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 Dorina Karaiskaj p.f, për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyen se “Operatori Ekonomik "Dorina
Karaiskaj (DD Travel)" sh.p.k., skualifikohet për këtë procedurë prokurimi, pasi nuk plotëson tek
Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti teknik, pikën 4/3, “Operatori ekonomik duhet të
ketë të punësuar jo më pak se dy punonjës të siguruar (për periudhën maj 2016 - nëntor 2016).
Për punonjësit e punësuar Operatori Ekonomike duhet të paraqesë: - Listëpagesat për periudhën
maj 2016 - nëntor 2016 (formularët E-Sig 025a) (për të verifikuar, se operatori ekonomik ka të
punësuar specialistët e përcaktuar në pikat 4), të kërkuar nga ana jonë në dokumentat standarte.
Operatori Ekonomik "Dorina Karaiskaj (DD Travel)" sh.p.k. ka paraqitur listëpagesat për
periudhën maj 2016 – nëntor 2016, në të cilën vihet re se punonjësi i çertifikuar M.K, nuk
ekziston i siguruar për periudhën maj 2016 – korrik 2016.”, Komisioni i Prokurimit Publik,
vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit shtojca 6, nëndarja 2 “Kritere e veçanta të kualifikimit”,
Kapaciteti teknik, pika 4 të dokumentave të tenderit, rezulton se nga autoriteti kontraktor është
përcaktuar:
”Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar jo më pak se dy punonjës të siguruar (për
periudhën maj 2016 - nëntor 2016).
Për punonjësit e punësuar Operatori Ekonomike duhet të paraqesë:
- Kontratën e punës, të miratuar nga të dy palët;
- Çertifikata trajnimi nga International Air Transport Association (IATA);
- Listëpagesat për periudhën maj 2016 - nëntor 2016 (formularët E-Sig 025a) (për të verifikuar,
se operatori ekonomik ka të punësuar specialistët e përcaktuar në pikat 4)”.
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në drejtim të disponueshmërisë së
dokumentacionit të kërkuar, nga ana e operatorit ekonomik është paraqitur dokumentacioni i
mëposhtëm:
-kontratë pune individuale lidhur para një noteri publik me nr. rep.125 dhe nr.kol.110, më datë
05.02.2016 me punëmarrësin D.K, me një afat 5 vjeçar, e vlefshme nga 06.01.2016 deri në
06.01.2021.
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- kontratë pune individuale lidhur para një noteri publik me nr. rep.1089 dhe nr.kol.885, më
datë 01.08.2016 me punëmarrësin M.K, me një afat 5 vjeçar, e vlefshme nga 01.08.2016 deri në
31.07.2021.
- Diplomë që i jepet D.K, lëshuar nga International Air Transport Association dhe United
Federation of Travel Agent’s Association për përfundimin me sukses të kursit bazë
IATA/UFTAA, Montreal mars 2004;
- Diplomë që i jepet M.K, lëshuar nga International Air Transport Association dhe United
Federation of Travel Agent’s Association për përfundimin me sukses të kursit bazë
IATA/UFTAA, Montreal mars 2004;
-vërtetim për pagesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore për tatimpaguesin lëshuar nga
Drejtoria Rajonale Tiranë me nr.prot.34519/1, datë 15.12.2016 për periudhën maj- nëntor 2016;
- Kthim përgjigje me nr.prot.74106, datë 15.12.2016 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tiranë,
shoqëruar me listpagesat për periudhën maj- nëntor 2016.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, 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;”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte 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.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
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. 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.
Komisioni sqaron se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor cituar më sipër në pikën III.1.1,
është i ndarë në nënpika, të cilat kanë lidhje logjike, juridike e literale me njëra- tjetrën dhe çdo
referencë në një frazë të shkëputur të tij, është e gabuar.
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Sa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se referuar kriterit të përcaktuar në
DST dhe shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur në SPE; operatori ekonomik ankimues nuk
është në përmbushje të një prej nënpikave të kriterit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor; e më
konkretisht atë lidhur me paraqitjen e “Listëpagesave për periudhën maj 2016 - nëntor 2016
(formularët E-Sig 025a) (për të verifikuar, se operatori ekonomik ka të punësuar specialistët e
përcaktuar në pikat 4)”, sepse në listëpagesat e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues
”Dorina Karaiskaj ” p.f, për periudhën maj 2016 - nëntor 2016 (formularët E-Sig 025a), mungon
emri i 1 (një) prej 2 (dy) punonjësve (për të cilët janë paraqitur dhe kontratat respektive të
punës), për periudhën maj-korrik 2016.
Pra pretendimi i operatorit ekonomik ankimues Dorina Karaiskaj p.f nuk qëndron.
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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ekonomik ankimues “Dorina
Karaiskaj” (p.f.) për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me Nr.REF65086-01-11-2017, me objekt “Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar për
Prokurorinë e Përgjithshme”, me fond limit 8.000.000 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
28.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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Anëtar

Anëtar

Anëtar

Leonard Gremshi

Hektor Balluku

Kleves Janku

Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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