REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 926/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 06.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “Sulollari”
sh.p.k& “Montela” sh.p.k& “Albiola” sh.p.k nga procedura
e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-49553-0913-2016 me objekt: “Blerje kondicionerë dhe pajisje
elektroshtëpiake për Univeritetin e Mjeksisë Tiranë”, me
fond limit 2,657,333 lekë pa tvsh e zhvilluar nё datёn
12.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i
Mjekësisë Tiranë.

Ankimues:

BO “Sulollari” sh.p.k& “Montela” sh.p.k& “Albiola” sh.p.k
Rruga “Muhamet Gjollesha” 71/3 Kati 1 Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti i Mjekësisë 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 17.03.2010, “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin
e Komisionit të Prokurimit Publik”,i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, 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
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.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 14.09.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-49553-09-13-2016 me objekt: “Blerje
kondicionerë dhe pajisje elektroshtëpiake për Universitetin e Mjekësisë Tiranë”, me fond limit
2,657,333 lekë pa tvsh e zhvilluar nё datёn 12.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i
Mjekësisë Tiranë.
II.2. Në datën 12.10.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Referuar Informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se në datën 27.10.2016 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:
Paera
Sulollari

0.00
2,448,000.00

I skualifikuar
I skualifikuar
2

Klima Teknika TB2

2,635,900.00

I kualifikuar

II.4. Në datën 03.11.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
Paera
Sulollari
Klima Teknika TB2

0.00
2,448,000.00
2,635,900.00

I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar

II.5. Në datën 27.10.2016 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Sulollari” sh.p.k& “Montela”
sh.p.k& “Albiola” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike për
skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
-

-

Bilanci i vitit 2013 dhe i vitit 2014 të paraqitur nga subjekti Sulollari sh.p.k nuk përmban
vulën e administratës tatimore në disa prej faqeve të tyre.
Bilanci i vitit 2014,2015 të paraqitur nga subjekti Albiola sh.p.k në asnjë prej faqeve të
tyre nuk përmbajnë vulën e administratës tatimore.
Bilanci i vitit 2013,2014,2015 të paraqitur nga subjekti Montela sh.p.k në asnjë prej
faqeve të tyre nuk përmbajnë vulën e administratës tatimore.
Subjekti Montela sh.p.k nuk ka paraqitur deklaratë për gjendjen financiare sipas
përqindjes se kontributit të përcaktuar në kontratën për bashkimin e përkohëshëm të
shoqërive në zbatim të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” neni 74 pika 3.
Subjekti Abiola sh.p.k nuk përmbush numrin e punonjësve sipas përqindjes së kontributit
të përcaktuar në kontratën për bashkimin e përkohshëm të shoqërive në zbatim të VKM
nr.914 datë 29.12.2014 neni 74 pika 3. Për periudhën Janar –Prill 2016 operatori
ekonomik ka në listpagesën e tij 5 punonjës pra 25% të numrit 20 që është kërkuar.

II.6. Në datën 03.11.2016 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Sulollari” sh.p.k& “Montela”
sh.p.k& “Albiola” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike për
skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
-

Bilanci i vitit 2013 dhe i vitit 2014 të paraqitur nga subjekti Sulollari sh.p.k nuk përmban
vulën e administratës tatimore në disa prej faqeve të tyre.
Bilanci i vitit 2014,2015 të paraqitur nga subjekti Albiola sh.p.k në asnjë prej faqeve të
tyre nuk përmbjnë vulën e administratës tatimore.
Bilanci i vitit 2013,2014,2015 të paraqitur nga subjekti Montela sh.p.k në asnjë prej
faqeve të tyre nuk përmbajnë vulën e administratës tatimore.
Subjekti Montela sh.p.k nuk ka paraqitur deklaratë për gjendjen financiare sipas
përqindjes se kontributit të përcaktuar në kontratën për bashkimin e përkohëshëm të
shoqërive në zbatim të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” neni 74 pika 3.

3

II.7. Në datën 31.10.2016, bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues “Sulollari” sh.p.k&
“Montela” sh.p.k & “Albiola” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor me anë të së
cilës kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës së tij, në mënyrë të
përmbledhur me argumentet se:
-

Shoqëria Abiola sh.p.k tek marrëveshja e bashkëpunimit ka një kontribut prej 30% . Nëse
i referohemi listpagesave apo vërtetimit të marrë nga tatimet për sigurimet shoqërore
kemi një mesatare prej 8 punonjësish në muaj nga janari deri në gusht 2016 periudhë në
të cilit ju kishit kërkuar vërtetimin, pra me një llogaritje të thjeshtë matematikore del që
Abiola jo vetëm ka numrin e punonjësve por edhe e kalon atë.

-

Së dyti ju na keni skualifikuar sepse sipas jush disa nga faqet e bilancit të Sulollarit të
viteve 2013 dhe 2014 nuk janë të vulosura. Ne përsëri e kundërshtojmë këtë skualifikim
sepse nëse ju i shikoni me kujdes bilancet në faqen e parë ato kanë një kthim përgjigje
nga DRT Tiranë ku shprehet qartë se bilancet janë të konfirmuara nga kjo drejtori dhe sa
për dijeni faqet e pavulosura janë shtojca të bilancit pjesa kryesore është vulosur.

-

Tjetër pikë është se në këtë bashkim operatorësh apo në këtë marrëveshje bashkëpunimi
shprehet qartë se ky bashkëpunim është bërë për të plotësuar numrin e fuqisë punëtore
dhe pjesën tjetër të ekonomike e mbulon firma kryesuese Sulollari megjithatë dhe Abiola
sh.p.k dhe Montela sh.p.k kanë paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në bazë të
përqindjes së ofruar.

-

Sa më sipër kërkojmë kualifikimin e shoqërisë sonë.

II.8. Në datën 03.11.2016, me shkresën nr. 2075/16 prot, bashkimi i operatorëve ekonomikë
ankimues, është vënë në dijeni në lidhje me pranimin pjesërisht të ankesës së paraqitur prej tij
nga autoriteti kontraktor konkretisht për arsyen e skualifikimit “Subjekti Abiola sh.p.k nuk
përmbush numrin e punonjësve sipas përqindjes së kontributit të përcaktuar në kontratën për
bashkimin e përkohshëm të shoqërive në zbatim të VKM nr.914 datë 29.12.2014 neni 74 pika 3.
Për periudhën Janar –Prill 2016 operatori ekonomik ka në listpagesën e tij 5 punonjës pra 25% të
numrit 20 që është kërkuar”, duke u konsideruar ky kriter i përmbushur dhe mospranimin e
ankesës për arsyet e tjera të skualifikimit.
II.9. Në datën 08.11.2016, pala ankimuese ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.10. Nëpërmjet shkresës me nr.2075/24 prot datë 14.11.2016 protokolluar me tonën me
nr.2267/2 datë 15.11.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Sulollari” sh.p.k&
“Montela” sh.p.k& “Albiola” sh.p.k” për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tyre me
arsyetimin se “Subjekti Montela sh.p.k nuk ka paraqitur deklaratë për gjendjen financiare sipas
përqindjes se kontributit të përcaktuar në kontratën për bashkimin e përkohëshëm të shoqërive në
zbatim të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 74
pika 3”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Operatorët ekonomikë “Sulollari” sh.p.k & “Montela” sh.p.k& “Abiola” sh.p.k kanë
krijuar bashkimin e përkohshëm të shoqërive me anë të kontratës së bashkëpunimit Nr.11790 Rep
Nr.7332 Kol lidhur para një noteri publik datë 10.10.2016. Nga shqyrtimi i kontratës së
bashkëpunimit rezulton se bashkimi i përkohshëm i shoqërive është krijuar mbi zbatimin e
objektit “Blerje kondicionerë dhe pajisje elektroshtëpiake për Universitetin e Mjekësisë Tiranë”.
Referuar marrëveshjes së bashkëpunimit në nenin 4 të saj parashikohet se: Shoqëria “Sulollari”
sh.p.k do të kontribuojë në masën 40% , Shoqëria Albiola sh.p.k do të kontribuojë në masën 30%
dhe Shoqëria Montela sh.p.k do të kontribuojë në masën 30 % në këtë pjesmarrje duke marrë
përsipër të realizojë sipas preventivit me indekset përkatëse.Shoqëritë e mësipërme sipas
përqindjes së pjesmarrjes do të kontribuojnë me fuqinë punëtore që do të vënë në dispozicion për
kryerjen e punimeve.Shoqëria Sulollari” sh.p.k do të kontribuojë në masën 40% , Shoqëria
Albiola sh.p.k do të kontribuojë në masën 30% dhe Shoqëria Montela sh.p.k do të kontribuojë në
masën 30 %
III.1.2. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” , “Kapaciteti Ekonomik dhe Finaciar”
të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet:
-

Një deklaratë për gjendjen financiare nga një ose më shumë banka ku të vërtetohet se
operatori ka një gjendje prej 265,733 lekë (10% e fondit limit të procedurës). Kjo
deklaratë të jetë e lëshuar jo më parë se 10 ditë nga data e hapjes së ofertave.

III.1.3. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike bashkimi i operatorëve ekonomikë
“Sulollari” sh.p.k & “Montela” sh.p.k& “Abiola” sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër
kanë dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

-

Vërtetim Nr.239 Prot datë 11.10.2016 lëshuar nga Credins Bank me anë të së cilës
vërtetohet se subjekti “Sulollari” shpk është klient i Bankës Credins dhe ka gjendje
kreditore në shumën 301,034.04 lekë.
Vërtetim Nr.905 Prot datë 29.09.2016 lëshuar nga Banka Kombëtare Tregtare me anë të
së cilës vërtetohet se subjekti “Abiola” sh.p.k është klient i BKT me gjendje në shumën
900,000.00 lekë.
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III.1.4. Në nenin 46 pika 1 gërma “c” të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
të 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: gjendja ekonomike e
financiare:c) operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare
për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet
vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të
pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në
rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të
prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i
mundur;”
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “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 dokumentat e tenderit...”.
III.1.5. Në Kreun VII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1, 2, 3 e VKM nr.914,
datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet
përkatësisht: “1. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej
të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të
kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë
secili nga anëtarët e këtij bashkimi.
2. Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të
noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së
punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me
procure përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura
duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet
nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke
specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve ekonomikë. Në rast se bashkimi i
operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili prej anëtarëve të
këtij bashkimi.
3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në
nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike,
financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje
me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”.
III.1.6. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton në plotësim të kapacitetit ekonomik dhe financiar të
përcaktuar në kriterin e vecantë të kualifikimit “Një deklaratë për gjendjen financiare nga një ose
më shumë banka ku të vërtetohet se operatori ka një gjendje prej 265,733 lekë (10% e fondit limit
të procedurës). Kjo deklaratë të jetë e lëshuar jo më parë se 10 ditë nga data e hapjes së
ofertavese”, vetëm dy prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues,
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përkatësisht shoqëria “Sulollari” sh.p.k dhe “Abiola” sh.p.k kanë dorëzuar vërtetim lëshuar nga
institucionet bankare. Ndërkohë, për anëtarin tjetër të bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Montela” sh.p.k nuk rezulton të jetë dorëzuar asnjë dokument i tillë në përputhje me dokumentet
e tenderit dhe kërkesat e autoritetit kontraktor.
III.1.7. Gjithashtu KPP konstaton se vetë operatori ekonomik ankimues në parashtrimet me
shkrim dorëzuar pranë autoritetit kontraktor si edhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në
asnjë rast nuk ka sqaruar, argumentuar si edhe mbështetur me fakte dhe prova mbi shkaqet e mos
plotësimit të kriterit të mësipërm nga ana e anëtarit të bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Montela” shpk. Në rastin konkret, K.P.P gjykon se ndodhemi në kuptimin klasik të barrës së
provës (barra e provës i bie kërkuesit). Operatori ekonomik ankimues në asnjë rast nuk ka
sqaruar, argumentuar dhe më pas provuar me dokumente shtesë faktin e mos dorëzimit të
dokumentacionit të kërkuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike nga anëtari i bashkimit të
përkohëshëm të shoqërive.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë
të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të
kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. 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. Në mbështetje
të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e
dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të
përcaktuara në dokumentat e tenderit.
III.1.8. KPP gjykon se në përputhje me pikën 3 të Vendimit Nr. 914 datë 29.12.2014 të Këshillit
të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Secili prej anëtarëve
të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato
të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato
teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në
punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”. Sa më sipër, KPP gjykon se për
një prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Sulollari” shpk & “Montela” shpk,
“Abiola” shpk nuk është dorëzuar deklarata e gjendjes financiare në përputhje me kërkesat e
veçanta të kualifikimit.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.2. Lidhur me arsyet e tjera të skualifikimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues
nga procedura e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë
që pretendimi i mësipërm nuk qëndron dhe ankimuesi nuk përmbush kriterin e veçantë të
kualifikimit për pasojë gjendja e tij faktike juridike pas arsyetimit të K.P.P. nuk do të ndryshojë
duke ngelur i skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimit tjetër të palës ankimuese nuk
ndryshon gjendjen juridike të këtij të fundit e për rrjedhojë nuk do të merret në shqyrtim nga
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Komisioni në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
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 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Sulollari”
sh.p.k& “Montela” & “Abiola” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”
me Nr. REF-49553-09-13-2016 me objekt:“Blerje kondicionerë dhe pajisje
elektroshtëpiake për Universitetin e Mjekësisë Tiranë”, me fond limit 2,657,333 lekë pa
tvsh e zhvilluar nё datёn 12.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Univeristeti i Mjekësisë
Tiranë.
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.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.2267 Protokolli, Datë 08.11.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Evis Shurdha
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