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VENDIM
K.P.P 352/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 02.06.2015 shqyrtoi ankesën me:

Objekti:

Kualifikimin e ofertës së tij si dhe skualifikimin e operatorëve
ekonomik të tjerë në procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozime” me objekt: “Shërbimi i ruatjes me roje të
sigurisë civile” me fond limit 1.700.000 lekë pa tvsh, i
zhvilluar në datën 23.04.2015 nga autoriteti kontraktor,
Inspektorati Qendror Teknik.
Skualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë si dhe shtimin
e arsyeve të tjera për skualifikim në procedurën e mësipërme
të prokurimit.
Kualifikimin e tij si dhe kërkon skualifikimin e operatorëve
ekonomikë të tjerë në procedurën e mësipërme të prokurimit.
Kualifikimin e tij si në procedurën e mësipërme të prokurimit
në procedurën e mësipërme të prokurimit.

Ankimues:

“SSX” sh.p.k.
Adresa Rr. “5 Maji”, nr 17(Brenda ish ndërmarrjes kimike
Tiranë
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“Eurogjici Security” sh.p.k.
Adresa: Rruga “Adem Jashari”, Lagja 8, H.10, Ap.3, Tiranë
“Nazeri 2000” sh.p.k
Adresa: Rr. Kavajës, Qendra Condor, Kulla H, Ap 27, Tiranë
“Global Security” sh.p.k.
Adresa: Lagjia Ali Demi, Rr. Shemsi Haka, pranë Poligrafikut
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Baza Ligjore:

Inspektorati Qendror Teknik
Adresa: Rruga “Muhamet Gjollesha” Nr. 56
Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni
19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 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 të ankimuesve, pretendimet e tyre dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit
kanë qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre
duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili i
ka refuzuar ato, dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për
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procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.4. Kanë 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
ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 14.04.2015 është publikuar procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime”
me objekt: “Shërbimi i ruatjes me roje të sigurisë civile” me fond limit 1.700.000 lekë pa
tvsh, i zhvilluar në datën 23.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Inspektorati Qendror Teknik..
II.2. Në datën 29.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dea Security
me ofertë ekonomike
Myrto Security
me ofertë ekonomike
Arbana sh.a
me ofertë ekonomike
Siguria
me ofertë ekonomike
Ales
me ofertë ekonomike
Global Security
me ofertë ekonomike
Hoxha
me ofertë ekonomike
ICTS ALBANIA-INTEGRATED SERVICES
1.639.668 lekë pa tvsh, kualifikuar
9. Eurogjici Security me ofertë ekonomike
10. Toni Security
me ofertë ekonomike
11. Oktapus
me ofertë ekonomike
12. SSX
me ofertë ekonomike
13. Nazeri 2000
me ofertë ekonomike

1.463.684 lekë pa tvsh, skualifikuar
1.505.780 lekë pa tvsh, skualifikuar
1.549.959 lekë pa tvsh, skualifikuar
1.598.509 lekë pa tvsh, skualifikuar
1.609.267 lekë pa tvsh, skualifikuar
1.634.009 lekë pa tvsh, skualifikuar
1.636.507 lekë pa tvsh, skualifikuar
me ofertë ekonomike
1.684.619 lekë pa tvsh, kualifikuar
1.696.819 lekë pa tvsh, kualifikuar
1.699.988 lekë pa tvsh, kualifikuar
1.700.000 lekë pa tvsh, skualifikuar
1.700.000 lekë pa tvsh, skualifikuar

II.3. Në datën 29.04.2015 operatori ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për skualifikimin e tij me arsye:
1. Mungesë e specifikimeve për njësi në formularin e ofertës sipas shtojcës 7, pika 2 1 C;
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II.3.1 Në datën 30.04.2015, operatori ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton skualifikimin e tij si dhe kualifikimin e
operatorëve të tjerë ekonomikë të kualifikuar pasi janë nën koston ligjore të lejuar.
II.3.1. Në datën 30.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 3004/2 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.3.2. Në datën 08.05.2015 operatori ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.4.1 Në datën 02.05.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kërkon skualifikimin e operatorëve të tjerë
ekonomikë si dhe shtimin e arsyeve për operatët e skualifikuar nga kjo procedurë.
II.4.2. Në datën 08.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 3074/1 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., duke e refuzuar
ankesën e tij.
II.4.3. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e
paraqitur në autoritetin kontraktor ku kërkon:
1. Shtimin e arsyeve për operatorët Dea Security, Myrto Security, Arbana Sh.a, Siguria,
Ales, Global dhe Hoxha pasi: Ofertat nuk janë as në përputhje më përcaktimet
minimale dhe as në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor [...]
2. Kërkojmë skualifikimin e operatorit ekonomik ITC Albania Integrated Service për
arsye se nuk disponon: Autorizim individual sipas kërkesave të autoritetit kontraktor,
vërtetim për punonjës të certifikuar me leje armë krahu....oferta nuk mjafton për
mbulimin e shpenzimeve.....
3. Kërkojmë shtimin e arsyeve për operatorin Nazeri 2000 për arsye se nuk ka ngarkuar
në sistem listpagesat e muajit dhjetor 2014.
II.5. Në datën 29.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për skualifikimin e tij me arsye:
1. Mungesë e specifikimeve për njësi në formularin e ofertës sipas shtojcës 7, pika 2 1 C;
II.5.1 Në datën 04.05.2015, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kërkon kualifikimin e ofertës së tij dhe skualifikim të
operatorëve të tjerë ekonomikë që nuk kanë llogaritur saktë gjithë elementët e kostos si dhe
nuk kanë paraqitur vërtetimin e lëshuar nga administrata tatimore për numrin e punonjësve,
gjithashtu nuk kanë përmbushur kërkesën për vërtetimin e shlyerjes së pagesës së energjisë
elektrike.
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II.5.2. Në datën 08.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 3145/1 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., duke e refuzuar
ankesën e tij.
II.5.3. Në datën 14.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 29.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k. është
njoftuar elektronikisht për skualifikimin e tij me arsyen:
Në bazë të kodit të punës, sasia 4.5 roje nuk është e mjaftueshme për kryerjen e shërbimit,
shtojca 7 pika 2.
II.6.1 Në datën 05.05.2015, operatori ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k. ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kërkon kualifikimin e tij.
II.6.2. Në datën 08.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 3129/1 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k., duke e refuzuar
ankesën e tij.
II.6.3. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e
paraqitur në autoritetin kontraktor ku kërkon:
1. Kërkojmë kualifikimin e ofertës sonë. Përllogaritjet sipas koeficentit 4.5 janë të
mjaftueshme për kryerjen e shërbimit në përputhje me të gjitha detyrimet ligjore në
fuqi si dhe kemi përllogaritur shtesën për ditët e festave. Mbi koeficentin 4.5 shoqëria
jonë ka përllogaritur ditët e shtuna dhe të djela dhe lejen e zakonshme,. Kemi
respektuar të gjithë zërat për kryerjen e shërbimit [.............................................]
II.7. Në datën 21.05.2015, dhe 25.05.2015, autoriteti kontraktor me anë të shkresave nr. 352/1
datë 19.05.2015 dhe nr. 3657/1 datë 22.05.2015, ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.

III

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
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Arsyeton

III.1. Përsa i përket pretendimi të operatorëve ekonomik në lidhje me përllogaritjet e kostove
si dhe arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k se: Në bazë të
kodit të punës, sasia 4.5 roje nuk është e mjaftueshme për kryerjen e shërbimit, shtojca 7 pika
2, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se;
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, tek njoftimi i kontratës, në pikën 2.2 përcaktohet:
”Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër ”Shërbim i Ruajtjes së Objektit me Roje të Sigurisë
Civile” (me nje vend roje per cdo 24-orë)”

Ndërsa tek pika 2.3 kohëzgjatja e kontratës përcaktohet:
“Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Kohëzgjatja në ditë 241 ose duke filluar nga 05/05/2015 me përfundim në 31/12/2015”
III.1.2. Në dokumentat e tenderit, në shtojcën 12, “Termat e referencës” është përcaktuar:
 Mjediset e Inspektoriatit Qëndror Teknik (ndërtesa, ambientet e brendshme, LQK, etj)
për specifikën e punës dhe vlerave materiale që mbartin në vazhdimësi kanë qenë dhe
nevojitet të sigurohen me shërbim të kryer nga roje të sigurisë civile i cili duhet të
kryhet pa ndërpreje me një vend roje për 24 orë (brenda dhe jashtë orarit zyrtar, në
ditet e pushimit dhe të festave zyrtare).

III.1.3. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g”
është përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind
më e madhe se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.

III.1.4. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë
vendi”, përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë
vendi, që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të
jetë 22.000 (njëzetë e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në
muaj, të kryera gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind
e njëzet e shtatë) lekë”.
III.1.5. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora
19.00 deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi page jo më pak se 20% dhe çdo ore pune e
kryer midis intervalit 2.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page jo më pak se 50%” ;
Neni 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare
kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25 per qind ose me një pushim të barabartë me
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kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes
së kësaj pune, që merret një jave para ose pas kryerjes së saj. ” ;
Neni 93 “Data e Pushimeve Vjetore”
3) Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të
vitit pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje.
III.1.6. Referuar pikës III.3 të VKM-së nr. 1114, dt. 30.07.2008 “Për disa çështje në zbatim të
ligjeve nr. 7703, dt.11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, kontributi i detyrueshëm
për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar nga pjesa e punëdhënësit
të jetë 16,7% dhe pjesa e të punësuarit 11.2%”.
III.1.7. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet të armatimit, sipas
Urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr. 3644, dt. 07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në
kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve” dhe Urdhërit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr.
155, dt. 29.05.2014 “Për disa ndryshime në Urdhërin e Ministrit të Rendit Publik nr.1491,
datë 21.06.2001 “Për pajisjen e shoqërive të ruatjes dhe sigurisë fizike me armatim,
municion dhe mjete speciale”; shpenzimet për pajisjen e punonjësve të shërbimit me
uniformë të rregullt, mbështetur në urdhërin nr. 1490, dt.21.06.2001 të Ministrit të Rendit
Publik “Për përcaktimin e uniformës së punonjësve të sh.r.s.f-ve”; shpenzimet e ndërlidhjes
si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit tatimor.
III.1.9 Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga ankesat e operatorëve ekonomikë si dhe nga
arsyeja e skualifikimit të operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k shqyrtoi koston e
operatorëve ekonomik pjesëmarrës nga ku rezultoi se:
“Ales” sh.p.k. ka ofertuar për një vendroje me 4.5 roje.
“Myrto Security” sh.p.k. ka ofertuar për një vendroje me 5 roje
“ITC” sh.p.k. ka ofertuar për një vendroje me 4.6 roje.
“Hoxha” sh.p.k. ka ofertuar për një vendroje me 4.5 roje.
“Global Security” sh.p.k. ka ofertuar për një vendroje me 4.5 roje.
“Eurogjici Security” sh.p.k. ka ofertuar për një vendroje me 4.7 roje.
“Dea Security” sh.p.k. ka ofertuar për një vendroje me 4 roje.
“Arbana Sh.a” sh.p.k. ka ofertuar për një vendroje.
“Nazeri 2000” sh.p.k. ka ofertuar me çmimin në total.
“Oktapus” sh.p.k. ka ofertuar për një vendroje me 5 roje
“Siguria” sh.p.k. ka ofertuar për një vendroje 24 orë
“SSX” sh.p.k. ka ofertuar për një vendroje 24 orë
“Toni Security” sh.p.k. ka ofertuar për një vendroje me 4.74 roje.
III.1.10 Në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23,
pika 1 dhe 4 përcaktohet se “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave,
punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më
saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të
paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur,
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specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me
aftësi të kufizuara.
Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që
duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të
përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë
në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe
rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet
të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga
pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e
ofertave për kërkesat e objektit të kontratës, për këto punime ose për funksionin e tyre,
kërkesat e rendimentit dhe të funksionit duhet të jenë të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe
ofertuesve një ide të qartë në përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin e punimeve duhet të
shënohen, kur është rasti, edhe specifikimet për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve, të
përshtatshme për mjedisin.”
III.1.11 Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 1 përcaktohet
“Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti,
qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit, që do kryhet.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, mungesa e informacionit mbi numrin e rojeve në
një vendroje ka krijuar konfuzion tek ofertuesit në rastin konkret lidhur me përgatitjen e
ofertave të tyre ekonomike si dhe e bën të pamundur vlerësimin e paanshëm të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave dhe krahasimin e tyre, siç konstatohet në ofertat ekonomike të
operatorëve ekonomikë. Duke patur parasysh faktin që dokumentat e tenderit duhet të
hartohen në mënyrë të tillë që të shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e
shërbimeve, si dhe kërkesave të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e shërbimit
të ruajtjes me roje, (pra të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të
rëndësishme përbërëse, që garantojne cilësinë e kërkuar). Mungesa e informacionit mbi
numrin e rojeve në vendroje sjell si pasojë ofertimin me numër rojesh të ndryshëm për
subjekte të ndryshme. Mospërcaktimi i këtij elementi në rastin konkret ka shërbyer si pengesë
për konkurrencën e drejtë në prokurimin publik, në kundërshtim me parimet e përgjithshme të
prokurimit publik të përcaktuara në nenin 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar.
Kjo gjë përbën shkak për anulimin e procedurës së sipërcituar.
III.2 Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorëve ekonomikë, “Eurogjici Security” sh.p.k.,
“SSX” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k në lidhje me operatorët ekonomikë të tjerë,
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, meqënëse procedura e prokurimit anulohet sipas
arsyetimit në pikën [III.1], shqyrtimi i pretendimeve të tjera, nuk ka asnjë ndikim në interesat
e ankimuesve “Eurogjici Security” sh.p.k., “SSX” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k.
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
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rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:

1. Anulimin e procedurёs së prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbimi
i ruatjes me roje të sigurisë civile” me fond limit 1.700.000 lekë pa tvsh, i zhvilluar
në datën 23.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Inspektorati Qendror Teknik.

2. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e saj të publikojë dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë ankimues “SSX” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k. “Nazeri
2000” sh.p.k dhe “Global Security” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 839 protokolli;
Datë 08.05.2015

Nr. 866 protokolli;
Datë 12.05.2015

Nr. 901 protokolli;
Datë 14.05.2015

Nr. 912 protokolli;
Datë 15.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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