VENDIM
K.P.P. 572/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Enkeleda Bega
Nënkryetar
Vilma Zhupaj
Anëtar
Lindita Skeja
Anëtar
Merita Zeqaj
Anëtar
Në mbledhjen e datës 03.09.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Comfort” sh.p.k në
procedurën e prokurimit me Nr. Ref-68615-05-14-2018, me objekt:
“Blerje, instalim kompresor dhe sistemim te sistemit ekzistues për
Shtypshkronjën e Letrave me Vlerë”, me fond limit 1.835.000 lekë
pa tvsh, zhvilluar nё datёn 28.05.2018, nga autoriteti kontraktor,
Shtypshkronja e Letrave me Vlerë sha.

Ankimues:

“Comfort” sh.p.k
Rr. “Manol Konomi”, Nd.14, H 6/1, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Shtypshkronja e Letrave me Vlerë sha
Rruga “ Qemal Stafa” ish Tipografia Ushtarake, Tiranë

Subjekte të Interesuara:

“Sparkle 32” sh.p.k
Lagjja "Frutikulture", Rruga "Bulevardi Blu", Ndertese Private Nr.115
Kamez, 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
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
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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
dhe pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
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 15.05.2018 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me Nr. Ref-68615-05-14-2018, me objekt:
“Blerje, instalim kompresor dhe sistemim te sistemit ekzistues për Shtypshkronjën e Letrave me
Vlerë”, me fond limit 1.835.000 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 28.05.2018, nga autoriteti
kontraktor, Shtypshkronja e Letrave me Vlerë sha.
II.2. Në datën 29.05.2018 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më
poshtë:
1. “Comfort” sh.p.k
2. “Sparkle 32” sh.p.k

1.347.000 lekë, skualifikuar
1.823.000 lekë, kualifikuar

Operatori ekonomik “Comfort” sh.p.k rezulton i skualifikuar pasi:
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“Certifikata ISO 9001;2015 nuk eshte me afat vlefshmerie sa periudha e mbulimit te garancise
(date 16.06.2018)
Certifikata ISO 14001;2015 nuk eshte me afat vlefshmerie sa periudha e mbulimit te garancise
(date 16.06.2018).”
II.3. Në datën 30.05.2018 operatori ekonomik “Comfort” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij në procedurën e prokurimit.
Konkretisht pretendohet:
“Motivacioni i skualifikimit nga autoriteti kontraktor është:
Certifikatat ISO 9001;2015 dhe ISO 14001;2015 nuk janë me afat vlefshmerie sa periudha e
mbulimit te garancise (date 16.06.2018).
Shoqëria jonë sqaron se:
Certifikatat e shoqërisë të sipërcituara, në momentin e zhvillimit të tenderit dhe për kohëzgjatjen
e kontratës (48 orë) janë plotësisht të vlefshme. Afati i vlefshmërisë së këtyre certifikatave është 3vjecare nga momenti i lëshimit të parë, i cili përfundon më 16.06.2018 dhe më pas këto certifikata
i nënshtrohen një auditi (vlerësimi të sistemit) me bazë vjetore, ku rezultati i të cilit përcakton dhe
mbajtjen e certifikatës dhe shtyrjen e afatit.
Në momentin e zhvillimit të tenderit, certifikatat e shoqërisë janë plotësisht të vlefshme dhe AK
nuk mund të gjykojë dhe vlerësojë ofertën për ngjarje që do të rrjedhin në të ardhmen.
Auditi i certifikatave të shoqërisë dhe rrjedhimisht shtyrja e afatit të certifikatave do të zhvillohet
në 16.06.2018 dhe nuk mund dhe nuk ka arsye pse shoqëria ta bëjë përpara afatit këtë auditim.
Bazuar në nenin 30 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2104 - Kërkesat e cilësisë përcaktohet:
“1.Autoriteti kontraktor, për të vlerësuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i
plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga
një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose
organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
2.Certifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjestim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.”
Pra bazuar në sa më sipër, kërkesa e AK-së ka tejkaluar kompetencat e përcaktuara në VKM, duke
kërkuar vlefshmërinë e këtyre certifikatave dhe jashtë afatit të kontratës.
Si përfundim shoqëria jonë disponon certifikata të vlefshme në momentin e zhvillimit të tenderit
dhe si rezultat kërkon kualifikimin në këtë procedurë. Ngjarjet që do të rrjedhin në të ardhmen nuk
janë kompetencë vlerësimi e AK-së dhe shkojnë jashtë cdo llogjike.”
II.4. Nëpërmjet shkresës nr. 90/20 prot., darë 31.05.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit si vijon:
“[...] Në kriteret teknike është përcaktuar:
Ofertuesi duhet te disponoje dhe të paraqesë ne tender :
- Certifikaten ISO 9001:2015 “Tregtim, furnizim e shperndarje me shumice e pakice te materialeve
dhe paisjeve industriale, elektrike, elektronike, automjeteve, pjeseve te kembimit, servisa, vajra,
goma dhe bateri, me afat vlefshmerie sa periudha e mbulimit te garancise .
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-Certifikaten ISO 14001:2015 “Tregtim, furnizim e shperndarje me shumice e pakice te
materialeve dhe paisjeve industriale, elektrike, elektronike, automjeteve, pjeseve te kembimit,
servisa, vajra, goma dhe bateri, me afat vlefshmerie sa periudha e mbulimit te garancise. ”
Nga vlerësimi në dokumentat e dorëzuar elektronikisht në sistem, ka rezultuar që certifikatat ISO
të dorëzuar nga ana juaj janë me afat vlefshmërie deri më datë 16.06.2018.
Sqarojmë se nga ana jonë në DST është përcaktuar me afat vlefshmërie sa periudha e mbulimit
të garancisë, pra certifikata ISO duhet të mbulojë Afatin e Garancisë së produktit që do të lëvrohet
nga operatori ekonomik dhe jo sic është pretenduar nga ana juaj që mbulon periudhën e lëvrimit,
duke sqaruar se periudha e lëvrimit është 48 orë dhe kohëzgjatja e kontratës do të jetë sa periudha
e garancisë, sepse cdo mall i kësaj natyre kërkon një garanci paravarësisht afatit të lëvrimit të tij,
që fillon me nënshkrimin e kontratës ndërmjet palëve. Ky kriter është në përpjestim dhe i lidhur
ngushtë me objektin e veprimtarisë, duke respektuar dhe parimin e mosdiskriminimit.
Pra nga ana e Komisionit të Shqyrtimit të Aknesës konstatohet se periudha e vlefshmërisë nuk e
mbulon garancinë dhe vlerësimi i dokumentave të dorëzuara nga një operator ekonomik do të
bëhet në bazë të kritereve të vendosura në dokumentat e tenderit dhe dokumentave që një operator
ekonomik dorëzon dhe nuk merret me parashikimin nëse në të ardhmen si operatorë do të rinovoni
ose jo certifikatat ISO të kërkuara. Kriteri i përcaktuar në dokumentat e tenderit me afat
vlefshmërie sa periudha e garancisë, është vënë duke patur parasysh sendin që do të lëvrohet dhe
rëndësinë që ka kjo procedurë për mbarëvajtjen e procesit të punës, referuar objektit të
veprimtarisë së shoqërisë.
Përsa më sipër, pretendimet tuaja nuk qëndrojnë dhe autoriteti kontarktor ka vepruar në zbatim
të dispozitave ligjore, prandaj ankesa juaj konsiderohet e shqyrtuar.”
II.5. Në datën 05.06.2018 operatori ekonomik “Comfort” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor. Gjithashtu jepen argumentat shtesë si vijon:
“[...] Për informacionin tuaj, shoqëria ka nënshkruar kontratën për zhvillimin e auditimit me
shoqërinë AQSCERT, proces i cili ka filluar më 31.05.2018 dhe zgjat 16 ditë në total, pasi auditimi
është 4 ditë për certifikatë dhe shoqëria jonë disponon 4 certifikata për të cilat duhet të kryejë
auditimin përkatës. Ky proces, pas lëshimit të parë, është vjetor dhe kurrsesi nuk mund të
pretendohet dhe nuk mund të ndodhë që datat e vlefshmërisë së certifikatave ISO të përkojnë
identikisht me periudhën e garancisë. Shoqëria impenjohet ti mbajë këto certifikata të vlefshme në
cdo kohë por autoriteti kontraktor kurrësesi nuk mund të bëjë skualifikimin e shoqërisë me
motivacionin se certifikatat nuk janë me afat vlefshmërie sa periudha e mbulimit të garancisë pasi
ato rinovohen cdo vit. Për më tepër, bazuar në pretendimin e AK-së se kjo kërkesë është vënë për
shkak se një mall i kësaj natyre kërkon një garanci, pavarësisht afatit të lëvrimit të tij, që fillon me
nënshkrimin e kontratës ndërmjet palëve, dëshirojmë t’ju vëmë në dijeni se në asnjë pikë të
dokumentave të tenderit nuk është përcaktuar afati i kërkuar i garancisë së produkteve dhe për më
tepër ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 nuk kanë lidhje me garancinë e produkteve dhe nuk e
mbulojnë atë. Garancia e produkteve sigurohet nga certifikata e garancisë e cila shoqëron mallin
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dhe ajo mbulohet nga prodhuesit e tyre sipas “Kushteve të përgjithshme të garancisë” të vlefshme
në KE.
Standadi ndërkombëtar ISO 9001:2015 është sot referimi i njohur në nivel ndërkombëtar për
certifikimin e sistemit të menaxhimit të cilësisë së kompanive të të gjithë sektorëve dhe të gjithë
përmasave. Standardi ISO 14001:2015 ka të bëjë me menaxhimin mjedisor që përfaqëson kalimin
e drejtimit të kompanisë nga vetëm respektimin e ligjeve, në një manaxhim të aktivitetit të
përkushtuar të parandalimit të ndotjes dhe të përmirësimit të ndikimeve mjedisore. Pra në asnjë
rast këto certifikata nuk lidhen me garancinë e produkteve të ofertuara.”
II.6. Në datën 19.06.2018 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 1062/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 90/22 prot., datë 14.06.2018, me objekt: “Dërgim informacioni”,
bashkëngjitur informacioni e dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe
trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj si dhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyet e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Comfort” sh.p.k., se:
“Certifikatat ISO 9001;2015 dhe ISO 14001;2015 nuk janë me afat vlefshmerie sa periudha e
mbulimit te garancise (date 16.06.2018).”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 1, rezulton se
nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar plotësimi i kërkesave si më poshtë vijon:
“Ofertuesi duhet te disponoje dhe të paraqesë ne tender:
- Certifikaten ISO 9001:2015 “Tregtim, furnizim e shperndarje me shumice e pakice te materialeve
dhe paisjeve industriale, elektrike, elektronike, automjeteve, pjeseve te kembimit, servisa, vajra,
goma dhe bateri, me afat vlefshmerie sa periudha e mbulimit te garancise .
-Certifikaten ISO 14001:2015 “Tregtim, furnizim e shperndarje me shumice e pakice te
materialeve dhe paisjeve industriale, elektrike, elektronike, automjeteve, pjeseve te kembimit,
servisa, vajra, goma dhe bateri, me afat vlefshmerie sa periudha e mbulimit te garancise.”
III.1.2. Në shtojcën 9, “Specifikime teknike”, në dokumentat standarte të tenderit të procedurës së
prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar si më poshtë vijon:
“Te dhenat teknike ne lidhje me kompresorin :
- Kompresor me vidë (screë) 15 kë 20 hp, gjeneron 2200 l/min
- Tharës ajri kapaciteti 2800 1/min
5

- Depozita e ajrit, e pershtatshme per kete kompresor me kete kapacitet prodhues
- Filter kryesor condensante seprator që vendoset në hyrje të tharësit me shkarkues
automatik
- Prefiltër i cili bën të mundur ndalimin c papastërtive deri në 3 mikron
- Mikrofiltër i cili ndalon papastërtitë deri në 0.1 mikron
Duke marre parasysh se ajri qe del nga kompresori ve ne pune makinerite dhe eshte gjithe kohes
ne fryrje, duke qene se njerezit punojne ne keto makineri , ajri duhet te jete shume i paster apo
sistemi i filtrimit i montuar ne kete kompresor te bllokoje dhe grimcat me te vogla te pluhurit apo
vajit per te mos sjelle rendim te ajrit ne ambientet e punes, qe shkakton dhe pasoja ne shendetin
e njerezve.
Per sa me siper eshte kerkuar qe sistemi i filtrimit te bllokoje edhe papastertite me te vogla deri
ne 0.1 mikron, kjo duhet te jete e vertetuar me anen e nje raporti te miratuar nga nje inxhinier
Bio-Medikal.”
III.1.2. Në shtojcën 11 “Sasia dhe grafiku i lëvrimit”, është parashikuar si më poshtë:
“Sasia e mallit që kërkohet:
1- Kompresor ( bashke me aksesoret , bombel dhe tharese ajri) - Cope 1 ( nje)
Afatet e lëvrimit:
- 48 ( dyzet e tete) ore nga nenshkrimi i kotrates.”
III.1.3. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtij kriteri
operatori ekonomik ankimues “Comfort” sh.p.k ka dorëzuar:
-

Certifikatë ISO 9001:2015, lëshuar nga trupa certifikuese AQSCERT për kompaninë
“Comfort”, me datë skadence 16.06.2018.
Certifikatë ISO 14001:2015, lëshuar nga trupa certifikuese AQSCERT për kompaninë
“Comfort”, me datë skadence 16.06.2018.

III.1.4. Në nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1 dhe 2 e ligjit nr.9643 datë 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, 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:
Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë,
përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit.. […]”
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...”

6

III.1.5. Në nenin 30 “Kërkesat e cilësisë” të VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se:
1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi,
i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të
lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi
kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga
Republika e Shqipërisë.
Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit
ose të ofertuesit.
2. Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”.
III.1.6. Në nenin 30 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, të ndryshuar, parashikohet: ““1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat
ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të
paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga
organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga
Republika e Shqipërisë.
Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të
ofertuesit.”
1.Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.”
III.1.7. Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe
volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton dhe kërkesat e veçanta për kualifikim, si dhe
specifikimet teknike të nevojshme, duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara
në rregullat e prokurimit publik. Në rastin konkret, për Autoritetin Kontraktor është e rëndësishme
të provohet që operatori ekonomik zotëron certifikatat ISO 9001;2015 dhe ISO 14001:2015 për
produktet që ofrohen dhe nga shqyrtimi i këtyre certificatave, rezulton se vlefshmëria e tyre është
me datë skadence 16.06.2018, ndërkohë që procedura e prokurimit është zhvilluar në datë
28.05.2018. Në këto kushte, Komisioni gjykon se operatori ekonomik ankimues ka paraqitur
dokumenta të vlefshme në momentin e zhvillimit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, për
të përmbushur kriteret dhe përcaktimet e autoritetit kontraktor, pasi certifikatat ISO 9001;2015
dhe ISO 14001:2015, të lëshuara nga nga trupa certifikuese AQSCERT për kompaninë “Comfort”,
me datë skadence 16.06.2018 nuk e kanë humbur vlefshmërinë në datën 28.05.2018. Pretendimi
i autoritetit kontraktor se “[…]Certifikatat ISO 9001;2015 dhe ISO 14001;2015 nuk janë me afat
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vlefshmerie sa periudha e mbulimit te garancise (date 16.06.2018)[...]”, nuk qëndron, pasi në
dokumentat e tenderit nuk është parashikuar asnjë periudhë lidhur me garancinë e produkteve.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues 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 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 paraqitur nga operatori ekonomik “Comfort” sh.p.k për procedurën
e prokurimit me Nr. Ref-68615-05-14-2018, me objekt: “Blerje, instalim kompresor dhe
sistemim te sistemit ekzistues për Shtypshkronjën e Letrave me Vlerë”, me fond limit
1.835.000 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 28.05.2018, nga autoriteti kontraktor,
Shtypshkronja e Letrave me Vlerë sha.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Comfort” sh.p.k, dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si mësipër, duke e
kualifikuar këtë ofertues.
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 që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Comfort” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 1062 Protokolli,
Datë 05.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha

8

