KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 665/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 16.10.2019, shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të Ofertave pёr
skualifikimin e shoqërisë “Neal-86” sh.p.k në procedurën e
prokurimit
me
Nr.REF-30503-07-16-2019,
me
objekt:
“Mirëmbajtje kondicionerash dhoma e serverave, sistemi i
kondicionimit të Drejtorisë së Përgjithshme”, me fond limit
4.005.320 lekë pa tvsh, zhvilluar ne daten 05.08.2019 nga autoriteti
kontraktor Posta Shqiptare sh.a.

Ankimues:

“Neal-86” sh.p.k
Lagja 4, Sarandë

Autoriteti Kontraktor:

Posta Shqiptare sh.a.
Rruga “Reshit Ҫollaku” Nr. 4, 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 Komisionit të Prokurimit Publik Nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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 17.07.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen zyrtare
të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me Nr.REF-30503-07-16-2019, me
objekt: “Mirëmbajtje kondicionerash dhoma e serverave, sistemi i kondicionimit të Drejtorisë së
Përgjithshme”, me fond limit 4.005.320 lekë pa tvsh, zhvilluar ne daten 05.08.2019 nga autoriteti
kontraktor Posta Shqiptare sh.a.
II.2. Në datën 16.08.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më
poshtë:
1. “Sulollari - Klima” sh.p.k
2.944.300 lekë, skualifikuar
2. “Neal-86” sh.p.k.
3.217.736 lekë, skualifikuar
3. “Altec” sh.p.k
3.346.565 lekë, skualifikuar
4. “Superior Klima” sh.p.k & “Leon Konstruksion” sh.p.k
3.500.000 lekë, skualifikuar
5. “ECS Eco Climate Solution” sh.p.k
3.845.107 lekë, skualifikuar
Operatori ekonomik “Neal-86” sh.p.k rezulton i skualifikuar nga Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave me argumentat si më poshtë vijon:
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“Nuk përmbushet pika 1 a) e kritereve të përgjithshme për kualifikim, pasi ekstrakti i Qendrës
Kombëtare të Biznesit i paraqitur nga operatorit nuk ka në fushën e veprimtarisë objektin e
prokurimit.”
II.3. Në datën 28.08.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, nëpërmjet të cilës kundërshton s’kualifikimin e tij në procedurën e prokurimit.
Konkretisht pretendohet si vijon:
“Skualifikimi i OE "NEAL-86" shpk, eshte nje vendim i Autoritetit Kontraktor, i marre ne
kundershtim me ligjin e prokurimit publik ne fuqi. Procesi i vleresimit te ofertave nuk eshte bazuar
ne kriteret dhe kerkesat e kualifikimit te percaktuara ne njoftimin e kontrates dhe ne dokumentet
e tenderit. Ky vendim i AK per skualifikim, demton interesin e ligjshem te OE "NEAL-86" shpk, si
dhe e vendos kete te fund it ne nje pozite te pabarabarte dhe diskriminuese.
Bazuar ne piken I dhe 2, te Nenit 63 te Ligjit "Per prokurimin publik", te ndryshuar, paraqesim:
I kujtojme AK-se se, ne Shtojcen 7 "Kriteret e Pergjithshme te Pualifikimit" te DST, ka kerkuar:
Ofertuesi duhet te deklaroje se:
a) Eshte i regjistruar ne Qendren Kombetare te Biznesit dhe ka ne fushen e veprimtarise objektin
e prokurimit. Ne rastin kur ofertuesi eshte nje organizate jofitimprurese, duhet te deklaroje se
eshte i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, date 07.05.2001 "Per Organizatat Jo
Fitimprurese ".
b) nuk eshte ne proces falimentimi, (statusi aktiv),
c) nuk eshte denuar per shkelje penale, ne perputhje me Nenin 45/1 te LPP; nuk eshte denuar
me vendim te gjykates se formes se prere, per vepra qe lidhen me veprimtarine profesionale.
d) ka paguar te gjitha detyrimet per pagimin e tatimeve e te kontributeve te sigurimeve shoqerore,
sipas legjislacionit ne fuqi.
Keto kritere duhet te plotesohen me dorezimin e vetedeklarates me shkrim te subjektit, ne diten e
hopjes se ofertes, sipas Shtojces 4.
Pra, sa me siper, sic kerkohet ne DST, fakti qe ofertuesi e ka ne fushen e veprimtarise objektin e
prokurimit, vertetohet nepermjet deklarates se ofertuesit, ne diten e hapjes se ofertes, sipas
Shtojces 4.
I vetmi dokument i kerkuar ne tender, per te vertetuar objektin tregtar te ofertuesit, eshte deklarata
e ofertuesit sipas Shtojces 4.
Per te permbushur kete kerkese te AK (pika I germa "a" e kritereve te pergjithshme te kualifikimit),
nga ana jone eshte paraqitur e plotesuar, e sakte dhe me informacion te vertete, Shtojca 4 e
kerkuar.
Kete dokument (shtojca 4) e kemi paraqitur elektronikisht ne SPE, me emertesen
"Neal-86_Shtojca_Posta_Sha.pdf', ne rubriken "Dokumente Faktesh", ku me pergjegjesi te plote
ligjore deklarojme se ne daten 05.08.2019 (data e zhvillimit te tenderit) ne kemi ne objektin tone
tregtar objektin e prokurimit.
Sqarojme ketu se, nga ana jone , perpara zhvillimit te tenderit kemi kryer ne QKB regjistrimin
e objektit tregtar te ndryshuar ku perfshihet dhe objekti i prokurimit ne fjale (mirembajtje
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kondicioneresh etj.). Theksojme se ne daten 05.08.2019 (data e zhvillimit te tenderit), objekti
tregetar i shoqerise NEAL-86 shpk, ka qene i regjistruar ne regjistrin tregetar te QKB dhe i
publikuar zyrtarisht nga ky institucion, ne perputhje me kerkesat e ligjit ne fuqi Per Qendren
Kombetare te Bisnezit. Per kete gjeni bashkelidhur ekstraktin historik te QKB, te shoqerise NEAL86 shpk, ku qarte verehet objekti tregetar per daten 5 Gusht 2019.
Ne DST, ne asnje rast nuk kerkohet paraqitja nga ofertuesit e ekstraktit te QKB.
Ne rastin tone, ekstrakti i paraqitur ka ardhur si pasoje e nje gabimi njerezor te specialistit te
prokurimeve, ashtu sic mund te ishin paraqitur dhe dokumente te tjera te pa kerkuara nga AK,
por kur keto nuk kerkohen, nuk ka pse te jene objekt vleresimi nga AK.
Skualifikimi i ofertes tone eshte teresisht i pa ligjshem dhe i pa bazuar kur AK shprehet se: Nuk
permbushet pika 1 a) e kritereve te pergjithshme te kualifikimit, pasi ekstrakti i qendres kombetare
te bisnezit i paraqitur nga operatori, nuk ka ne fushen e veprimtarise objektin e prokurimit.
Sipas ligjit, per vleresimin AK nuk duhet te bazohet tek ekstrakti i paraqitur por tek Shtojca
4 e paraqitur.
Ne Nenin 53 "Shqyrtimi i ofertave", parashikohet se, citoj: [Neni 53, pika 3. Autoriteti kontraktor,
ne zbatim te pikes 4 te ketij Neni, vlereson nje oferte te vlefshme, vetem nese ajo eshte ne perputhje
me te gjitha kerkesat dhe specifikimet e percaktuara ne njoftimin e kontrates dhe ne dokumentet
e tenderit, pa rene ndesh me percaktimet e Nenit 54 te ketij ligji.]
Pra, sipas kesaj dispozite, AK-te urdherohen nga ligji qe te vleresojne ofertat, vetem ne perputhje
me kerkesat e percaktuara ne dokumentete e tenderit, duke perjashtuar keshtu kerkesa si paraqitja
e ekstraktit te qkb. Ne cdo rast, kur AK e sheh te nevojshme, ne baze te nenit 53 te LPP mund te
beje verifikime, qe ne rastin konkret jo vetem qe nuk ka bere verifikime por e ka bazuar vleresimin
ne nje dokumentacion te pa sakte, e te kerkuar ne tender.
II.4. Nëpërmjet shkresës nr. 1966/1 prot., datë 23.08.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit duke e refuzuar ankesën si vijon:
“Në përgjigje të ankesës tuaj, ardhur pranë "Postës Shqiptare" sh.a., më datë 20.08.2019, me Nr.
1966/9 Prot., në lidhje me kriteret kualifikuese të procedurës së prokurimit me objekt "Mirëmbajtje
kondicionerash dhoma e serverave, sistemi i kondicionimit të Drejtorisë së Përgjitshme", me fond
limit 4.005.320 (katër milion e pesë mijë e treqind e njëzet) Lekë pa T.V.SH, Ju sqarojmë si më
poshtë vijon:
Lidhur me pretendimin se skualifikimi i operatorit ekonomik "NEAL-86" sh.p.k është bërë në
kundërshtim me ligjin sepse proçesi i vlerësimit të ofertave nuk është bazuar në kriteret dhe
kërkesat e kualifikimit të përcaktuar në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, duke e
vendosur vetë operatorin në një pozitë të pabarabartë dhe diskriminuese, për arsye se Autoriteti
Kontraktor (KVO) ka bërë skualifikimin e operatorit duke qënë se në ekstraktin historik të QKB
nuk ka pasur në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit:
Deklarata e lëshuar nga ana e Operatorit Ekonomik në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 4
duhet të jetë në përputhje me fushën e veprimtarisë në QKB dhe të dyja në përputhje me objektin
e prokurimit. Në rastin konkret deklarata e lëshuar nga ana e operatorit ekonomik "NEAL-86"
sh.p.k nuk ka qënë në përputhje me fushën e veprimatrisë në QKB pasi operatori ekonomik nuk e
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ka pasur të përfshirë në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit në ditën e hapjes së ofertës,
fakt ky i pranuar edhe nga ana e operatorit ku shprehet në ankesë se: Ekstrakti i paraqitur ka
ardhur si pasojë e një gabimi njerëzor të specialistit të prokurimeve, ashtu siç mund të ishin
paraqitur dhe dokumente të tjera të pa kërkuara nga AK, por kur këto nuk kërkohen, nuk ka pse të
jenë objekt vlerësimi nga AK. Ligji nuk është një aplikim mekanik rregullash të shkruara por është
forma më ë lartë e logjikës së konsoliduar. Ligji është racional dhe racionaliteti ligjor na çon drejt
faktit që nëse operatori nuk ka të përfshirë objektin e prokurimit në fushën e veprimtarisë në QKB
përbën arsye të mjaftueshme për skualifikim. Ju bëjmë me dije se oferta nga AK është vlerësuar
në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe nuk ka
përdorur kritere që s’janë të përshira në dokumentet e tenderit. Operatori Ekonomik "NEAL-86"
sh.p.k është skualifikuar pasi nuk është përmbushur pika 1 (një) a) e kritereve të përgjithshme të
kualifikimit.
Për sa më sipër pretendimi në lidhje me pikën e mësipërme nuk do të merret parasysh nga
Autoriteti Kontraktor Posta Shqiptare sh.a.”
II.5. Në datën 02.09.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 18.09.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 1459/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 1966/21 prot., datë 16.09.2019, 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, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të shoqërisë “Neal-86” sh.p.k se: “Nuk përmbushet pika 1
a) e kritereve të përgjithshme për kualifikim, pasi ekstrakti i Qendrës Kombëtare të Biznesit i
paraqitur nga operatorit nuk ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 4 “Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të
përgjithshme”, përcaktohet:
[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]
DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME
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Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në
datë_______________
nga
Autoriteti
Kontraktor
___________
me
objekt
___________________me fond limit __________.
Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të operatorit ekonomik
___________________ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
•
Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën
Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur
ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person
juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
•
Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për asnjë nga veprat
penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
•
Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda
operatorit ekonomik, si më poshtë:
_____________________
_____________________
_____________________etj.
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat
penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP .
•
Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së
formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
•
Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi
aktiv).
•
Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e
tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e
informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.
III.1.2. Në shtojcën 7 Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit, pika 1, gërma “a”, nga
ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar kriteri:
“Ofertuesi duhet të deklarojë se:
a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë
objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të
deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001
“Për Organizatat jo Fitimprurëse”.[...]
Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e
hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 4.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e
informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.
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III.1.3. Në “Njoftimi i kontratës”, të dokumentave të tenderit, tek Seksioni 2 “Objekti i kontratës”,
në pikën 2.8. “Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër”, në pikën 4, nga ana e
autoritetit kontraktor është përcaktuar si më poshtë vijon:
4- Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Mirëmbajtje kondicionerash dhoma e serverave,
sistemi i kondicionimit të Drejtorisë së Përgjithshme ”.
III.1.4. Ndërsa në shtojcën 8, “Specifikimet teknike”, në dokumentat e tenderit të procedurës së
prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
“Mirëmbajtja që duhet te ofrohet gjate kësaj përiudhe duhet të sigurojë që Posta Shqiptare sh.a
marrë shërbimet e mëposhtme:
- Gadishmërinë 24 orë/365 dite për zgjidhjen e ndonjë problemi kritik te sistemit dhe
paraqitjen në vend brenda 4 (katër) orëve nga raportimi i problemit.
- Zgjidhjen e ndonjë problemi të vogël te sistemit, i cili nuk sjell ndërprerje të shërbimit,
brenda 4 diteve nga raportimi i problemit.
- Suport teknik 5 ditë në javë, nga ora 8:00 e mëngjesit deri në orën 18:30 pasdite.
- Shërbimet teknike dhe riparimet e planifikuara, që jepen me “Urdhër Punë” do të kryhen
nga ora 8:30 dëri në 20:00, në ditë të shtuna dhe të diela, pa e penguar kryerjen e shërbimit
postar.
A. Shërbimet periodike profilaktike të mirëmbajtjes për sistemin e kondicionimit te dhomës së
serverave që do të kryhen janë përshkruar në tabelën si më poshte :
Nr
Emërtimi punimeve
Njësia Sasia
1
Kontroll/riparim/nderrim sensorësh: Njesi e brendshme Emerson Libert
cope
2
Model HPM Precision Cooling (dhoma e serverave)
2

Kontroll/riparim/nderrim pakete elektronike: Njesi e brendshme Emerson
Libert Model HPM Precision Cooling (dhoma e serverave)
Larje/pastrim filtra ajri : Njesi e brendshme Emerson Libert Model HPM
Precision Cooling (dhoma e serverave)

cope

2

cope

2

4

Kontroll/riparim/nderrim sensorësh:Njesi e brendshme Cartier Model
FX4CSX060 (dhoma e serverave)

cope

1

5

Kontroll/riparim/nderrim pakete elektronike:Njesi e brendshme Cartier
Model FX4CSX060 (dhoma e serverave)

cope

1

6

Larje/pastrim filtra ajri:Njesi e brendshme Cartier Model FX4CSX060
(dhoma e serverave)

cope

1

7

Kontroll/riparim/nderrim sensorësh:Njesi e brendshme Emerson Libert
Model HPS Precision Cooling serverat qendror(dhoma e agregateve)

cope

2

8

Kontroll/riparim/nderrim pakete elektronike:Njesi e brendshme Emerson
Libert Model HPS Precision Cooling serverat qendror(dhoma e agregateve)
Larje/pastrim filtra ajri:Njesi e brendshme Emerson Libert Model HPS
Precision Cooling serverat qendror(dhoma e agregateve)

cope

2

cope

2

3

9

7

10

Kontroll dhe avolzhim motorësh :Njesi e jashtme (kondensera) për Emerson
Libert Model HPM Precision Cooling (të dhomës së serverave)

cope

2

11

Kontroll/riparim fan ventilatori :Njesi e jashtme (kondensera) për Emerson
Libert Model HPM Precision Cooling (të dhomës së serverave)
Kontroll/riparim valvol 3 rrugëshe :Njesi e jashtme (kondensera) për
Emerson Libert Model HPM Precision Cooling (të dhomës së serverave)

cope

2

cope

2

Kontroll dhe avolzhim motorësh : :Njesi e jashtme(kondensera) për Cartier
Model FX4CSX060(të dhomës së serverave)
Kontroll/riparim fan ventilatori :Njesi e jashtme(kondensera) për Cartier
Model FX4CSX060(të dhomës së serverave)
Kontroll/riparim valvol 3 rrugëshe:Njesi e jashtme(kondensera) për Cartier
Model FX4CSX060(të dhomës së serverave)
Kontroll dhe avolzhim motorësh: Njesi e jashtme(kondensera) për Emerson
Libert Model HPS Precision Cooling serverat qendrortë dhomës së
agregateve)
Kontroll/riparim fan ventilatori: Njesi e jashtme(kondensera) për Emerson
Libert Model HPS Precision Cooling serverat qendrortë dhomës së
agregateve)
Kontroll/riparim valvol 3 rrugëshe : Njesi e jashtme(kondensera) për
Emerson Libert Model HPS Precision Cooling serverat qendrortë dhomës së
agregateve)
Pastrim/larje me solucion serpentine për të gjitha Njesitë e jashtme/
brendshme

cope

1

cope

1

cope

1

cope

2

cope

2

cope

2

cope

10

Kontroll i presionit të gazit dhe mbushje me gaz për të gjitha Njesitë e
jashtme/ brendshme

cope

5

12
13
14
15
16

17

18

19
20

B. Shërbimet periodike profilaktike të mirëmbajtjes për sistemin e kondicionimit dhe aspirimit të
godinës së Drejtorisë së Përgjithshme që do të kryhen janë përshkruar në tabelën si më
poshte :
Nr
Emërtimi punimeve
Njësia Sasia
1 Shërbim dhe mirëmbajtje periodike: CHILLER Nr.1 cope
1
(Versioni pompe nxehtesie ajer/uje, copeet me kitin hidraulik).
Kapaciteti ftohes / ngrohes 13,4 / 14 kË.
Temp. te jashtme vere / dimer 36ºC / -1ºC
Fuqia elektrike nominale 4,57 kË / 400V / 50Hz
Kit hidraulik (akumulator, ene zgjerimi, pompe riqarkullimi, valvol, etj..).
Grup mbushje atomatike, sensor copeet. dhe mrojtje atomatike kunder
ngrirjes.
Pesha 147 kg.
kompletuar me strukture metalike mbeshtetse me amortizator

8

2

F. CHILLER Nr.2 - Drejtoria e pergjithshme e Postave Shqiptare + AHU 3
(Versioni pompe nxehtesie ajer/uje, komplet me kitin hidraulik).
Kapaciteti ftohes / ngrohes 262 / 293 kË.
Temp. te jashtme vere / dimer 36ºC / -1ºC
Fuqia elektrike nominale 112 kË / 400V / 50Hz
Kit hidraulik (akumulator, ene zgjerimi, pompe riqarkullimi, valvol, etj..).
Grup mbushje atomatike, sensor komplet. dhe mrojtje atomatike kunder
ngrirjes.
Pesha 2180 kg.
Kompletuar me strukture metalike mbeshtetse me amortizator.

cope

2

3

Shërbim dhe mirëmbajtje periodike:Gjenerator avulli Nr. 1 me
karakteristikat teknike:
-Kapaciteti i prodhimit
te avullit 32 kg/h
-Fuqia elektrike 24,3 kË
-(400V - 3~ 50Hz)

cope

1

4

Shërbim dhe mirëmbajtje periodike:Gjenerator avulli Nr. 2 me
karakteristikat teknike:
-Kapaciteti i prodhimit
te avullit 73,16 kg/h
-Fuqia elektrike 68,4 kË
-(400V - 3~ 50Hz)
Shërbim dhe mirëmbajtje periodike: Njesi trajtimi ajri Nr 1.
Prurja e ajrit dergim/kthim 3480/3480 ( m³/h) .
Renia totale e presionit dergim/kthim 970/735 (Pa) / Renia e presionit te
jashtem dergim/kthim 150/150 (Pa).
Kapaciteti termik ne ftohje 7.96 (kË) / Kapaciteti termik ne ngrohje 12,65
(kË).
Fuqia elektrike e ventilatorit, dergim 2,2 kË 3 F+N/400V/50 / kthim 2,2 kË
3 F+ N/400V/50Hz.
Efikasiteti i rekuperatorit 50%. Komplet filtrash, komplet kuader elektrik set
sensoresh, rregullator klimaterik,
set i valvolave 3 kalimshe per baterite, set i valvolave per lageshtusin me
avull. Strukture e tipit te jashtem.
Dimensionet AxBxH [mm]: 6340x750x2030
Pesha neto / totale 1183/1245 kg).

cope

2

cope

1

5

9

6

Shërbim dhe mirëmbajtje periodike: Njesi trajtimi ajri Nr 2.
Prurja e ajrit dergim/kthim 9885/9885 ( m³/h) .
Renia totale e presionit dergim/kthim 970/735 (Pa) / Renia e presionit te
jashtem dergim/kthim 200/200 (Pa).
Kapaciteti termik ne ftohje 19,11 (kË) / Kapaciteti termik ne ngrohje 26,62
(kË).
Fuqia elektrike e ventilatorit, dergim 5,5 kË 3 F+N/400V/50 / kthim 4 kË 3
F+ N/400V/50Hz.
Efikasiteti i rekuperatorit 60%. Komplet filtrash, komplet kuader elektrik set
sensoresh, rregullator klimaterik,
set i valvolave 3 kalimshe per baterite, set i valvolave per lageshtusin me
avull. Strukture e tipit te jashtem.
Dimensionet AxBxH [mm]: 7120x1055x2720
Pesha neto / totale 1938/2012 kg
Shërbim dhe mirëmbajtje periodike Fan coil kanalore, kapaciteti ne ftohje /
ngrohje13.3/27.49 kË, prurja e ajrit Vmes.=2050 m³/h, I kompletuar me
Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.

cope

2

cope

2

8

Shërbim dhe mirëmbajtje periodike Fan coil tip kaset hidronike, kapaciteti ne
ftohje / ngrohje 6/7.1 kË, prurja e ajrit Vmes.=1010 m³/h, I kompletuar me
Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.

cope

3

9

Shërbim dhe mirëmbajtje periodike Fan coil tip kaset hidronike, kapaciteti ne
ftohje / ngrohje 4.98/6.25kË, prurja e ajrit Vmes.=660 m³/h, I kompletuar me
Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.

cope

0

10

Shërbim dhe mirëmbajtje periodike Fan coil tip kaset hidronike, kapaciteti ne
ftohje / ngrohje 3.95/4.95kË, prurja e ajrit Vmes.=530 m³/h, I kompletuar me
Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.

cope

23

11

Shërbim dhe mirëmbajtje periodike Fan coil tip kaset hidronike, kapaciteti ne
ftohje / ngrohje 3/3.75kË, prurja e ajrit Vmes.=410 m³/h, I kompletuar me
Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.

cope

2

12

Shërbim dhe mirëmbajtje periodike Fan coil tip kaset hidronike, kapaciteti ne
ftohje / ngrohje 1.9/2.38kË, prurja e ajrit Vmes.=410 m³/h, I kompletuar me
Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.

cope

14

13

Shërbim dhe mirëmbajtje periodike Fan coil tip kaset hidronike, kapaciteti ne
ftohje / ngrohje 6/7.1 kË, prurja e ajrit Vmes.=1010 m³/h, I kompletuar me
Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.

cope

1

14

Shërbim dhe mirëmbajtje periodike Fan coil tip kaset hidronike, kapaciteti ne
ftohje / ngrohje 3.95/4.95kË, prurja e ajrit Vmes.=530 m³/h, I kompletuar me
Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.

cope

27

15

Shërbim dhe mirëmbajtje periodike Fan coil tip kaset hidronike, kapaciteti ne
ftohje / ngrohje 1.9/2.38kË, prurja e ajrit Vmes.=410 m³/h, I kompletuar me
Valvol tre kalimshe + termostat ambienti.

cope

8

16

Shërbim dhe mirëmbajtje periodike:Radiator banjo elektrike, te tipit peshqire
me kapaciteti termik 600 Ë

cope

25

7

10

17

Sherbin/mirëmbajtje: Sistem monosplit vetem ne ftohje: Njesia e jashteme
kapaciteti ne ftohje 3.5 kË - Kompresori - Rotativ, Fel.1092Ë
1F~230V,50Hz. Split mural, Vmed. 435 m³/h

cope

2

18

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper per mbrojtjen nga
zjarri REI 120 me dimensione axb (60x40) cm

cope

2

19

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper per mbrojtjen nga
zjarri REI 120 me dimensione axb (60x30) cm

cope

2

20

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper per mbrojtjen nga
zjarri REI 120 me dimensione axb (60x15) cm

cope

5

21

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper per mbrojtjen nga
zjarri REI 120 me dimensione axb (30x35) cm

cope

12

22

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper per mbrojtjen nga
zjarri REI 120 me dimensione axb (25x25) cm

cope

6

23

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper volumor me rregullim
manual (60x40) cm

cope

2

24

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper volumor me rregullim
manual 60x30) cm

cope

2

25

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper volumor me rregullim
manual (60x15) cm

cope

13

26

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper volumor me rregullim
manual (30x35) cm

cope

10

27

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper volumor me rregullim
manual (25x25) cm

cope

8

28

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper volumor me rregullim
manual Ø 100 mm

cope

128

29

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper volumor me rregullim
manual Ø 150 mm

cope

36

30

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper volumor me rregullim
manual Ø 200 mm

cope

8

31

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper volumor me rregullim
manual (30x15) cm

cope

8

32

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper volumor me rregullim
manual (30x20) cm

cope

2

33

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper volumor me rregullim
manual Ø 125 mm

cope

5

34

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper per mbrojtjen nga
zjarri REI 120 me dimensione axb (30x15) cm

cope

4

35

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Damper per mbrojtjen nga
zjarri REI 120 me dimensione axb (30x20) cm

cope

2

36

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Grila dhenie / marrje ( 100x 20
) cm - 1 DR / LUG

cope

11

11

37

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Grila dhenie / marrje ( 90x 20 )
cm - 1 DR / LUG

cope

4

38

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Grila dhenie / marrje ( 60x 15 )
cm - 1 DR / LUG

cope

12

39

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Grila dhenie / marrje (50x 10 )
cm - 1 DR / LUG

cope

26

40

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Grila dhenie / marrje ( 40x 15 )
cm - 1 DR / LUG

cope

27

41

Pastrim/larje me solucion, shërbim periodik Grila dhenie / marrje ( 30x 10 )
cm - 1 DR / LUG

cope

136

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Riparim/nderrim Ventil gize me fllanxha, Pn 16 bar, DN80
Riparim/nderrim Ventil gize me fllanxha, Pn 16 bar, DN65
Riparim/shërbim/nderrim Valvul ajernxjerresi 1/2"
Riparim/shërbim/nderrimValvol me servomotorr DN32, PN 16
Riparim/shërbim/ nderrimValvol me servomotorr
Riparim/shërbim/nderrimValvo me sfere Ø 3"
Riparim/shërbim/nderrimValvo me sfere Ø 2"
Riparim/shërbim/nderrimValvo me sfere Ø 1 ½''
Riparim/shërbim/nderrimValvo me sfere Ø 1 ¼"
Riparim/shërbim/nderrimValvo me sfere Ø 1"
Riparim/shërbim/nderrimValvo me sfere Ø ¾"
Riparim/shërbim/nderrimValvo me sfere Ø ½"
Riparim/shërbim/nderrimValvol nderprerese me sfere DN 65 (Ø 2½" )
Riparim/shërbim/nderrimValvol nderprerese me sfere DN 50 (Ø 2" )
Riparim/shërbim/nderrimValvol moskthimi DN 65 (Ø2½") Pn 16 bar
Riparim/nderrimTermometer ( 0÷120°)
Riparim/nderrim Manometer
Riparim/nderrim Flusostat
Riparim/nderrim Saracineske shkarkimi Ø ¾"
Kontroll/pastrim/riparim: Filter uji DN 80, PN 16 bar
Kontroll/pastrim/riparim: Filter uji DN 32, PN 16 bar
Kontroll/pastrim/riparim: Filter uji DN 65, PN 16 bar
Kontroll/riparim/zëvendësim ku jane te demtuara Mbeshtjellese me flete
alumini spesor 0.4 mm me adesive, per tubot e çelikut ne planin e tarraces

cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
m²

2
2
10
2
4
8
6
22
18
6
160
2
3
12
2
10
8
3
8
2
1
1
178

65

Kontroll/riparim/zëvendësim ku jane te demtuara Termoizolim pambuk
industrial I aluminizuar - trashesia δ = 25 mm

m²

1,603

66

Kontroll/pastrim/riparim/nderrim: Kanale ajri - llamarine zingato δ = (1
÷0.6 ) mm
Kontrool/riparim/pastrim/mirëmbajtje periodike :Xhunto antivibruese DN 80
Kontrool/riparim/pastrim/mirëmbajtje periodike Xhunto antivibruese DN 32
Kontrool/riparim/pastrim/mirëmbajtje periodike Xhunto antivibruese DN 65

kg

11,217

67
68
69

cope
cope
cope

4
2
2
12

70
71

Kontrool/riparim/pastrim/mirëmbajtje periodike Bashkues antivibrues
Kontrool/pastrim/zëvendësim/mirëmbajtje periodike Tub fleksibel inox 1/2''
komplet me rekorderi per lidhjen e fancoilave me tubat e celikut.

ml
cope

16
156

72

Kontrool/pastrim/zëvendësim/mirëmbajtje periodike Tub fleksibel inox 1''
komplet me rekorderi per lidhjen e fancoilave me tubat e celikut.

cope

2

73

Kontrool/pastrim/zëvendësim:Tub fleksibel i termoizoluar me diameter
ml
Ø100mm
74 Kontrool/pastrim/zëvendësim: Tub fleksibel i termoizoluar me diameter
ml
Ø150mm
75 Kontrool/pastrim/zëvendësim: Tub fleksibel i termoizoluar me diameter Ø
ml
200mm
76 Kontrool/pastrim/zëvendësim: Tub fleksibel i termoizoluar me diameter
ml
Ø125mm
77 Shërbim dhe mirëmbajtje i tubave te kondesatit Tubo PVC Ø 25 mm
ml
78 Shërbim dhe mirëmbajtje i tubave te kondesatit Tubo PVC Ø 32 mm
ml
79 Shërbim dhe mirëmbajtje i tubave te kondesatit Tubo PVC Ø 40 mm
ml
80 Shërbim dhe mirëmbajtje i tubave te kondesatit Tubo PVC Ø 50 mm
ml
81 Shërbim dhe mirëmbajtje i tubave te kondesatit Tubo PVC Ø75 mm
ml
Gjithashtu të bëhet kontrolli periodik si më poshte:
Kontrolli dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes (salva-vita);
Matja e parametrave të punës dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike të punës dhe të mbrojtjes
Kontrolli dhe mirëmbajtje e tokëzimit të motorëve elektrikë;
Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal
të impianteve;
Matja e parametrave te punes dhe mirëmbajtja e pompave dhe linja furnzimi me ujë, reduktor
presioni ,k/valvole si dhe kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjeter mirëmbajtes,te nevojshem
per funksionimin normal te impianteve 30 (tridhjetë ) ditë.
Kryerjen e çdo kontrolli dhe shërbimi tjetër mirëmbajtës, të nevojshëm për funksionimin normal
të impianteve.
Shënim: Shërbimet e paisjeve të jashtme janë parashikuar 4 herë në vit
Shërbimet e paisjeve të brendshme 1 herë në muaj
Shërbimet e tjera janë parashikuar 1 herë në muaj
Puna për zëvendësimin e pjesëve të djegura apo të dëmtuara do të mbulohet nga
operatori ekonomik fitues.”
III.1.5. Në nenin 46, pika 1, 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.”
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.”
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296
284
12
21
312
178
88
55
25

III.1.6. Nga verifikimet e kryera në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se operatori
ekonomik ankimues “Neal-86” sh.p.k., në përmbushje të kriterit sa më sipër, ka dorëzuar:
1. Deklaratën sipas shtojcës mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme, e nënshkruar nga
administratori i shoqërisë ku deklarohet se “Operatori ekonomik “Neal-86” sh.p.k., është i
regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e
prokurimit. [...]”.
2. Ekstrakt i Regjistrit Tregtar për të Dhënat e Subjektit “Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar”,
lëshuar më 24.07.2019, nga ku rezulton se objekti i aktivitetit të shoqërisë “Neal-86” sh.p.k.
është si vijon: “Veprimtari tregtimi te mallrave te ndryshme ne vend e import eksport.
Veprimtari ne fushen e ndertimeve industriale, civile, rruge, ujesjellesa, kanalizime,
rikonstruksione etj dhe prodhimit te materiale-ndertimit e tregetimin e tyre ne vend e
import eksport. Veprimtari ne fushen e ndertimit te objekteve civile, rikonstruksione te
godinave, vepra te artit, pastrim te mjediseve urbane, punime ne siperfaqe te gjelberta,
sherbime funerale dhe dekori, dezifektim, deisenktim, deratizim. Perpunim te mbetjeve
urbane ne fushat e grumbullimit. Import eksport me shumice dhe pakice te produkteve
industriale kinkalerike, konfeksione, materialeve te ndertimit te produkteve metalike,
pllakave, dyerve, dritareve, materialeve duralumini, transport i udhetareve brenda dhe
jashte vendit. Ripopullim dhe peshkim ne ujembledhesa..”
III.1.7. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, konkretisht në shtojcën 7 “Kriteret e
Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit”, autoriteti kontraktor, ka kërkuar shprehimisht që
operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të jenë të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit
dhe të kenë në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Nga verifikimi i dokumentacionit të
paraqitur nga ana e operatorit ekonomik ankimues “Neal-86” sh.p.k rezulton se është paraqitur
shtojca 4 sipas dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit, ku ankimuesi deklaron se
është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e
prokurimit si dhe është paraqitur Ekstrakti i Regjistrit Tregtar për të Dhënat e Subjektit “Shoqëri
me Përgjegjësi të Kufizuar”, lëshuar më 24.07.2019, nga ku nuk rezulton që objekti i prokurimit
“Mirëmbajtje kondicionerash dhoma e serverave, sistemi i kondicionimit” të jetë përfshirë në
objektin e aktivitetit të shoqërisë “Neal-86” sh.p.k “Veprimtari tregtimi te mallrave te ndryshme
ne vend e import eksport. Veprimtari ne fushen e ndertimeve industriale, civile, rruge, ujesjellesa,
kanalizime, rikonstruksione etj dhe prodhimit te materiale-ndertimit e tregetimin e tyre ne vend e
import eksport. Veprimtari ne fushen e ndertimit te objekteve civile, rikonstruksione te godinave,
vepra te artit, pastrim te mjediseve urbane, punime ne siperfaqe te gjelberta, sherbime funerale
dhe dekori, dezifektim, deisenktim, deratizim. Perpunim te mbetjeve urbane ne fushat e
grumbullimit. Import eksport me shumice dhe pakice te produkteve industriale kinkalerike,
konfeksione, materialeve te ndertimit te produkteve metalike, pllakave, dyerve, dritareve,
materialeve duralumini, transport i udhetareve brenda dhe jashte vendit. Ripopullim dhe peshkim
ne ujembledhesa..”
Lidhur me këtë fakt ankimuesi pretendon se: “fakti qe ofertuesi e ka ne fushen e veprimtarise
objektin e prokurimit, vertetohet nepermjet deklarates se ofertuesit, ne diten e hapjes se ofertes,
sipas Shtojces 4. I vetmi dokument i kerkuar ne tender, per te vertetuar objektin tregtar te
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ofertuesit, eshte deklarata e ofertuesit sipas Shtojces 4. Per te permbushur kete kerkese te AK (pika
I germa "a" e kritereve te pergjithshme te kualifikimit), nga ana jone eshte paraqitur e plotesuar,
e sakte dhe me informacion te vertete, Shtojca 4 e kerkuar. Kete dokument (shtojca 4) e kemi
paraqitur elektronikisht ne SPE, me emertesen "Neal-86_Shtojca_Posta_Sha.pdf', ne rubriken
"Dokumente Faktesh", ku me pergjegjesi te plote ligjore deklarojme se ne daten 05.08.2019 (data
e zhvillimit te tenderit) ne kemi ne objektin tone tregtar objektin e prokurimit. Sqarojme ketu se,
nga ana jone , perpara zhvillimit te tenderit kemi kryer ne QKB regjistrimin e objektit tregtar
te ndryshuar ku perfshihet dhe objekti i prokurimit ne fjale (mirembajtje kondicioneresh etj.).
Theksojme se ne daten 05.08.2019 (data e zhvillimit te tenderit), objekti tregetar i shoqerise
NEAL-86 shpk, ka qene i regjistruar ne regjistrin tregetar te QKB dhe i publikuar zyrtarisht
nga ky institucion, ne perputhje me kerkesat e ligjit ne fuqi Per Qendren Kombetare te Bisnezit.
Per kete gjeni bashkelidhur ekstraktin historik te QKB, te shoqerise NEAL-86 shpk, ku qarte
verehet objekti tregetar per daten 5 Gusht 2019. Ne DST, ne asnje rast nuk kerkohet paraqitja nga
ofertuesit e ekstraktit te QKB. Ne rastin tone, ekstrakti i paraqitur ka ardhur si pasoje e nje gabimi
njerezor te specialistit te prokurimeve, ashtu sic mund te ishin paraqitur dhe dokumente te tjera te
pa kerkuara nga AK, por kur keto nuk kerkohen, nuk ka pse te jene objekt vleresimi nga AK.”
III.1.8. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, dokumentacioni i paraqitur nga operatori
ekonomik “Neal-86” sh.p.k nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi nga ky i fundit nuk plotësohet kërkesa për objektin e
veprimtarisë së shoqërisë në fushën e mirëmbajtjes së kondicionerave, sipas kriterit të përcaktuar
në dokumentat e tenderit nga ana e autoritetit kontraktor dhe sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.
Ankimuesi argumenton se në datën 05.08.2019, datën e hapjes së procedurës së prokurimit objekt
ankimimi, në objektin e veprimtarisë të subjektit ankimues sipas QKB përfshihet objekti i
prokurimit, gjë e cila vërtetohet sipas ekstraktit të QKB të datës 05.08.2019 e në vazhdim si dhe
nga fakti që deklarata e shoqërisë për plotësimin e kritereve të përgjithshmë të kualifikimit është e
datës 05.08.2018, sipas ofertës së hedhur elektronikisht ne SPE, nga ana e tij me emertesen "Neal86_Shtojca_Posta_Sha.pdf', ne rubriken "Dokumente Faktesh".
Nisur nga sqarimet e ankimuesit, KPP verifikoi datën e ngarkimit të dokumentit me emërtesën
"Neal-86_Shtojca_Posta_Sha.pdf', nga ku rezultoi se ky dokument, i cili përmban edhe deklaratën
e ankimuesit sipas shtojës 4, si më sipër cituar, është hedhur në SPE në datën 01.08.2018. Pra në
datën 01.08.2019 është deklaruar paraprakisht nga ankimuesi për plotësimin e kërkesës së
autoritetit kontraktor për objektin e aktivitetit të shoqërisë, pavarësisht se në këtë datë, nuk rezulton
të jetë realizuar përfshirja e objektit të prokurimit, në aktivitetit e shoqërisë sipas Ekstraktit të
Regjistrit Tregtar të QKB-së.
Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Operatorët
ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin, besueshmërinë dhe përvojën
e duhur, për të zbatuar kontratën objekt prokurimi, si edhe janë të detyruar të përgatisin oferta, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të
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bëhet në përputhje me këtë dokumentacion, pasi ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
Sa më sipër, është detyrë dhe përgjegjësi e cdo operatori ekonomik që të përmbushë të gjitha
detyrimet ligjore në fuqi në lidhje me fushën e veprimtarisë së tij, veprimtari kjo që duhet të jetë
lehtësisht e identifikueshme referuar procedurave të prokurimit ku marrin pjesë.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Neal-86” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit me Nr.REF-30503-07-16-2019, me objekt: “Mirëmbajtje
kondicionerash dhoma e serverave, sistemi i kondicionimit të Drejtorisë së
Përgjithshme”, me fond limit 4.005.320 lekë pa tvsh, zhvilluar ne daten 05.08.2019
nga autoriteti kontraktor Posta Shqiptare sh.a.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme 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. 1459 Protokolli
Datë 02.09.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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