VENDIM
K.P.P. 553/2018
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 22.08.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
mbi skualifikimin e operatorit ekonomik “XPERT SYSTEM”
sh.p.k. në procedurën e “Kërkesë për Propozime” me Nr.
REF-66076-04-30-2018, me objekt : Loti II: “Riparim i rrjetit
kompjuterik, telefonik, kamera”, me fond limit 1.833.333 lekë
pa tvsh, zhvilluar më datë 14.05.2018 nga autoriteti kontraktor,
Garda e Republikës.

Ankimues:

Operatori ekonomik “XPERT SYSTEM” sh.p.k
Adresa: Rruga “Mihal Duri”,N3 –K3,Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Garda e Republikës
Adresa: Rruga e “Elbasanit”, Pallati i Brigadave, Tiranë

Subjekt i interesuar:

Operatori ekonomik “Communication Progress” sh.p.k.
Adresa: Rr. "Stanislav Zuber", Nd. 2, H.I9. Njësia
administrative Nr. 7, 1023, Zona kadastrale 8210, Nr. Pasurisw
7/137 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
1

prokurimit publik”, 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,
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 ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor,
i cili e ka refuzuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin 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 percaktuara në ligjin nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Ankimuesi ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit
kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 02.05.2018, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e
prokurimit, “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-66076-04-30-2018, me objekt : Loti II:
“Riparim i rrjetit kompjuterik, telefonik, kamera”, me fond limit 1.833.333 lekë pa tvsh,
zhvilluar më datë 14.05.2018 nga autoriteti kontraktor, Garda e Republikës.
II.2. Në datën 14.05.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3.Në datën 21.05.2018, 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. Referuar raportit të auditimit të publikuar nga autoriteti
kontraktor në sistemin e prokurimit elektronik (SPE), në këtë procedurë prokurimi kanë
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marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike
(pa TVSH) përkatësisht:
1. “XPERT SYSTEMS” sh.p.k.
2. “COMMUNICATION PROGRESS” sh.p.k.

1,660,000 lekë pa tvsh skualifikuar;
1,826,500 lekë pa tvsh kualifikuar

II.4. Në datën 21.05.2018 operatori ekonomik “XPERT SYSTEMS” sh.p.k., është njoftuar
për skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më poshtë vijon:
Stafi inxhinerik i tij është me sistemin bachelor, të paliçensuar nga firmat liçensuese Infosoft
ose Microsoft.
II.5. Në datën 25.05.2018 operatori ekonomik “XPERT SYSTEMS” sh.p.k, ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor me pretendimet si më poshtë:[...]Në datën 21.05.2018 u
njohëm më mesazhin elektronik për klasifikimin përfundimtar të ofertave ku njoftohemi se
oferta jonë është refuzuar me argumentimin si më sipër. Ndaj këtij vendimi të KVO-së do të
paraqesim formuarin e ankesës brenda afateve ligjore mbështëtur në nenin 63 të LPP-së
duke respektuar shkallët e ankimit. Pretendimet tona rreth vendimit të gabuar të KVO-së:
2.3.Kapciteti teknik
1. Në pikën 5 të kapacitetit teknik të dst-ve është pqërcaktuar kriteri:
Ofertuesi duhet të ketë në staf 1 inxhinier elektronik (kjo do te deklarohet me fotokopje te
noterizuar te diplomes dhe kontratë pune të këtij inxhinieri).
Pretendimi i KVO-së është fakti që klemi paraqitur dipplomë bachelor të inxhinierit
elektronik përbën kusht skual;ifikimi, ky pretendim është i pa mbështetur në kriter , KVO ka
përdorur për skualifikim një kriter i cili nuk është kërkuarv në DST, gjë që vjen në
kundështim në nenin 55/2 të LPP-së të cilin e referojmë[...].
Për të plotësuar kriterin në fjalë nga ana jonë është paraqitur diploma e inxhinierit
elektronik së bashku me kontratën e tij parashikuar nga AK-ja në DST.
2. Në pikën 6 kapaciteti teknik të DST0-ve është kërkuar kriteri:
Ofertuesi duhet të ketë në staf 1 inxhinier telekomunikacioni (kjo do te deklarohet me
fotokopje te noterizuar te diplomes dhe kontratë pune të këtij inxhinieri).
Pretendimi i KVO-së është fakti që kemi paraqitur diplomë bachelor të inxhinierit
telekomunikacion përbën kusht skualifikimi, ky pretendim është i pa mbështetur në kriter,
Kvo ka përdorur për skualifikim një kriter i cili nuk është kërkuar në dst ghjë që vjen në
kundështim me nenin55/2 të LPP-së.Referojmë nenin [...]. Për të plotësuar kriterin në fjalë
nga ana jonë është paraqitur diploma e inxhinierit telekomunikacion sëbashku me kontratën
e tij të parashikuar nga AK-ja në DST.
3. Në pikën 7 të Kapacitetit teknik të DSTështë përcaktuar kriteri:
Ofertuesi duhet të ketë në staf 1 inxhinier elektroteknik (kjo do te deklarohet me fotokopje te
noterizuar te diplomes dhe kontratë pune të këtij inxhinieri).
Pretendimi i KVO-së se është fakti që kemi paraqitur diplomë DND të inxhinierit elektronik
përbën kusht skualifikimi ly pretendfim është i pambështetur në kriter KVO-ja ka përdorur
për skualifikim një riter i cili nuk është kërkuar në DST, gjë që vjen në kundështim me nenin
55/2 të LPP-së referojmë nenin[...].
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Për ta plotësuar kriterin në fjalë nga ana jonë është paraqitur iploma e inxhinierit
elektronik së bashku me kontratën e tij të punës parashikuar nga AK-ja në dst.
4. Në pikën 9 të kapacitetit teknik të DST është përcaktuar kriteri:
Ofertuesi duhet të ketë në staf 1 inxhinier të trajnuar për ëindoës server (kjo do te deklarohet
me fotokopje te noterizuar të dëshmisë përkatëse dhe kontratë pune të këtij inxhinieri).
Pretendimi i KVO-së është fakti që nuk kemi paraqitur dëshminë përkatëse të lëshuar nga
Infosoft ose Microsoft të një inxhinieri në staf për ëindoës server përbën kusht skualifikimi,
ky pretendim është i pambështetur në kriter , KVO-ja ka përdorur për arsye skualifikimi një
kriter të pakërkuar në DST, gjë që vjen në kundëhtim me nenin 55/2 të LPP-së referojm
nenin[...]Për të plotësuar kriterin në fjalë nga ana jonë është araqitur dëshmija përkatëse e
inxhinierit të trajnuar për ëindos server nga një ent tjetër certifikues (Instituti Harry Fultz)
së bashku me kontratën e tij të punës të parashikuar nga AK-ja në dst.
5. Në pikën 10 të kapacitetit teknik të DST është përcaktuar kriteri:
Ofertuesi duhet të ketë në staf 1 inxhinier të trajnuar për administrim rrjetesh (kjo do te
deklarohet me fotokopje te noterizuar të dëshmisë përkatëse dhe kontratë pune të këtij
inxhinieri).
Pretenimii KVO-së është fakti që nuk kemi paraqitur dëshminë përkkatëse të lëshuar nga
Infosoft ose Microsoft të një inxhinieri në staf për administrim rrjetesh përbën kusht
skualifikimi, ky pretendim është i pambështetur në kriter, KVO-ja ka përdorur për
skualifikim një kriter i cili nuk është kërkuar në dst qgjë që vjen në kundështim me nenin
55/2 e LPP-së, referojmë nenin[...]
Për të plotësuar kriterin në fjalë nga ana jonë është paraqitur dy dëshmija përkatëse e
inxhibierëve të trajnuar për administrim rrjetesh nga ente të ndryshme certifikuese (Instituti
Harry Fultz) dhe (Cisco) që së bashku me kontratat e punës.
Përsa parashtruam më sipër kërkojmë shfuqizimin e vendimit të KVO-së për të na
skualifikuar duke përdorur si argument (Stafi inxhinerik i tij është me sistemin bachelor, të
paliçensuar nga firmat liçensuese Infosoft ose Microsoft).
Përsa m sipër kërkojmë:
Rivlerësimin e ofertave nga KVO.
Kualifikimin e ofertës së shoqërisë “Xpert System” sh.p.k. si ofertë të vlefshme.
II.6. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr. 54/39prot., datë 31.05.2018, i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues dhe në përfundim të shqyrtimit të ankesës autoriteti
kontraktor vendos të mos e pranojë ankesën.
II.7. Në datën 07.06.2018 operatori ekonomik ankimues “XPERT SYSTEMS” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit tё Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar
pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Nëpërmjet shkresës nr.2590/2prot., datë 14.06.2018 protokolluar me tonën me numër
1071/3 prot., datë 19.06.2018, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
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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 “XPERT SYSTEMS” sh.p.k
për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Stafi inxhinerik i tij është
me sistemin bachelor, të paliçensuar nga firmat liçensuese Infosoft ose Microsoft.”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në pikën 2.3 të shtojcës 7, “Kapaciteti teknik”, në dokumentat standarte të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si vijon:
- Ofertuesi duhet të ketë në staf 1 inxhinier elektronik (kjo do te deklarohet me fotokopje te
noterizuar te diplomes dhe kontratë pune të këtij inxhinieri).
- Ofertuesi duhet të ketë në staf 1 inxhinier telekomunikacioni (kjo do te deklarohet me
fotokopje te noterizuar te diplomes dhe kontratë pune të këtij inxhinieri).
Ofertuesi duhet të ketë në staf 1 inxhinier elektroteknik (kjo do te deklarohet me fotokopje te
noterizuar te diplomes dhe kontratë pune të këtij inxhinieri).
Ofertuesi duhet të ketë në staf 1 inxhinier të trajnuar për windows server (kjo do te
deklarohet me fotokopje te noterizuar të dëshmisë përkatëse dhe kontratë pune të këtij
inxhinieri).
- Ofertuesi duhet të ketë në staf 1 inxhinier të trajnuar për administrim rrjetesh (kjo do te
deklarohet me fotokopje te noterizuar të dëshmisë përkatëse dhe kontratë pune të këtij
inxhinieri).
III.1.2. Nga verfikimi i kryer nga KPP, për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori
ekonomik “XPERT SYSTEMS” sh.p.k., ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike
(S.P.E.):
 -Diplomë e S.M. - Diplomë Bachelor në Inxhinieri Elektronike, lëshuar nga Fakulteti
i Teknologjisë së Informacionit, Dega Elektronike, Unversiteti Politeknik i
Tiranës;bashkëlidhur Kontratë Shërbimi; bashkëlidhur Çertifikatë e përfundimit
lëshuar nga Cisco Netëorking Academy 22 Janar 2017 Student S.M.
 -Diplomë e D.D. - Diplomë Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni, lëshuar nga
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike, Dega Elektroteknik , Unversiteti
Politeknik i Tiranës;bashkëlidhur kontrata Individuale e Punës.
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 Diplomë e N.D. - Diplomë në Inxhinieri Elektroteknik për Elektrifikimin e Indrustrisë
, lëshuar nga Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, Unversiteti të
Tiranës;bashkëlidhur Kontratë Individuale e Punës, Licencë MK2400/3.
 Diplomë e L.T. – Diplomë Barchelor në Inxhinieri Informatikë Elektronike, lëshuar
nga Fakulteti i Shkencave Teknike, Unversiteti Planetar i Tiranës;bashkëlidhur
Kontratë Individuale e Punës; Çertifikatë për përundimin me sukses të programit të
plotë në “Windos Server”, Nr. Amze: 14 Prill Qershor 2016, lëshuar nga institute
“Harry Fultz” Kolegji Komunitar; Diplomë për përfundimin me sukses të programit
të plotë në “Administrim Rrjetesh Kompjuterike” Tetor –Maj 2015; Nr. Amze 343,
lëshuar nga institute “Harry Fultz” Kolegji Komunitar.
III.1.3. 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 kontratës[...]”
III.1.4.Në nenin 53 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të
ndryshuar parashikohet se “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 dokumentet e tenderit, pa rënë
ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
III.1.5. Ndërsa në nenin 28 pika 5, gërmat b dhe c, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se “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”
III.1.6. Referuar korrespondencës ndërmjet Komisionin të Prokurimit Publik dhe
Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, ky i fundit me
anë të shkresës nr. 1296/5 e, nr. 346/2 prot., datë 21.09.2017 me objekt: “Përcjellim
informacion”, sqaron si vijon: “Në vijim të shkresës së Postës Shqiptare nr. 1844 prot., datë
27.06.2017 “Kërkesë për informacion” si dhe në vijim të shkresës së Komisionit të
Prokurimit Publik nr. 1296/3 prot., datë 16.08.2017 “Kërkesë për sqarim”, përcjellë nga
Ministria e Arsimit dhe Sportit në Universitetin Politeknik të Tiranës me shkresë nr. 6489/1
prot., datë 13.09.2017 “Kërkesë për informacion” dhe të përcjella në Fakultetin e
Teknologjisë së Informacionit nga Rektori i UPT-së me shkresë nr. 1055/2 prot., datë
18.09.2017 “Kërkesë për informacion nga MAS”, në lidhje me nivelin e diplomës ku fitohet
titulli i Inxhinierit në Elektronikë dhe Informatikë, ju informojmë si më poshtë: Fakulteti i
Teknologjisë së Informacionit bazuar në programet e studimit që ofron, jep titullin inxhinier
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në disa drejtime, sipas niveleve të listuara më poshtë: “Inxhinier” të nivelit me Dipomë
Bachelor “Inxhinier” të nivelitme diplomë Master Profesional “Inxhinier” të nivelit me
diplomë Master i Shkencave Njohuritë që zotëron Inxhinieri në secilën prej nivelit të
diplomave më sipër, dhe fushat e ekspertizës që ato mbulojnë, përcaktohen qartë në
dokumentin “Suplementi i Diplomës” , respektivisht në zërat “Informacion mbi përmbajtjen
e studimit dhe rezultatet e arritura” dhe “Informacion mbi mundësitë që jep kualifikimi i
fituar”. “Suplementi i diplomës” është dokument zyrtar dhe lëshohet nga Fakulteti së
bashku me “Diplomën” pas displomimit të studentit [...]”
III.1.7.Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se operatori ekonomik “XPERT
SYSTEMS” sh.p.k., ka paraqitur 1 (një) diplomë punonjësi që ka kualifikimin në Inxhinieri
Elektroteknik për Elektrifikimin e Indrustrisë dhe është lëshuar nga Universiteti Politeknik i
Tiranës, 2 (dy) punonjës të cilët kanë diplomën “Bachelor” në Inxhinieri Elektronike dhe
Inxhinieri Telekomunikacioni , lëshuar nga Unversiteti Politeknik i Tiranës, ndërsa një
punonjës ka diplomën “Bachelor”, përkatësisht në fushën e Inxhinieri Informatikë
Elektronike dhe elektronike, lëshuar nga universiti Planetar i Tiranës. Në këto kushte, KPP
gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor, që operatori ekonomik duhet të ketë staf 1
inxhinier elektronik, 1 inxhinier telekomunikacioni përmbushet nga ana e operatorit
ekonomik “XPERT SYSTEMS” sh.p.k., pasi me dokumentacionin e paraqitur e plotëson
kërkesën e autoritetit kontraktor me anë të 2 (dy) punonjësve, përkatësisht me anë të S.M.
dhe D.D, të cilët janë diplomuar për inxhinieri elektronike dhe telekominikacion pavarësisht
nivelit të kualifikimit të tyre. Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se
operatori ekonomik ankimues në stafin e tij disponon inxhinier (punonjës) të cilët janë të
kualifikuar kontretisht: për windows server dhe Administrim Rrjetesh Kompjuterike
konform kritereve të përcaktyuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e procedurës së
prokurimit. Akoma më tej Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë në kriter
nuk është kërkuar që inxhinierët të jenë të liçensuar nga firmat liçensuese Infosoft ose
Microsof fakt ky që i referohet autoriteti kontraktor në arsyen e skualifikimit, operatorët
ekonomikë nuk kanë pasur detyrimin për paraqitjen e tyre. Autoriteti kontraktor në
vlerësimin e ofertave nuk mund të përdorë asnjë kriter tjetër i cili nuk është i përfshirë në
kriteret e kualifikimit të përcaktuara në dokumentat e tenderit kjo në kuptim të nenit 55
“Kriteret e Përcaktimit të Ofertës Fituese” pika 2 e LPP i cili parashikon shprehimisht se:
Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën
fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk
duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit. Në këtë
kuptim, për Autoritetin Kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik
zotëron kapacitetet teknike e profesionale lidhur me numrin e Inxhinierëve me titullin në
përputhje me objektin e prokurimit, por edhe në përputhje me përmasat e kontratës që do të
prokurohet.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
Për sa më sipër, 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
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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 ankesën e operatorit ekonomik “XPERT SYSTEMS” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-66076-04-30-2018,
me objekt : Loti II: “Riparim i rrjetit kompjuterik, telefonik, kamera”, me fond limit
1.833.333 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 14.05.2018 nga autoriteti kontraktor, Garda
e Republikës.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “XPERT SYSTEMS” sh.p.k., dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si
më sipër, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të
paguar nga operatori ekonomik “XPERT SYSTEMS” sh.p.k.,
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1071 protokolli Datë 07.06.2018

Nënkryetar
Enkeleda Bega

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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