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Nr. 283/3 prot

Tiranë, më 10.04.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Elezaj” sh.p.k.
Lagjia. “Gafurr Muca”, Pall. 222, Kati 5-te.

LUSHNJE
Operatorit Ekonomik “Polsaiz” sh.p.k.
Lagjia. “Apollonia”, Pranë Sheshit “Fitorja”.

FIER
Operatorit Ekonomik “Myrto Security” sh.p.k.
Lagjia. “Apollonia”, Rruga “Brigada e 11-të Sulmuese”

FIER
Drejtoria e Shëndetit Publik Lushnje
LUSHNJE
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, neni, 19/1
e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat
e 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, VKM nr.445, datë
11.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji nr. 7961,
datё 12.07.1995 “Kodi i Punёs”, VKM nr.1114,dt. 30.7.2008 “Për disa çështje
në zbatim të ligjit nr.7703, dt.11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”,
Urdhri i Ministrit të Brendshëm nr.3644, dt.07.12.2001 “Për aplikimin e
tarifave në kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”, Urdhri nr.1490, dt.21.06.2001
të Ministrit të Rendit Publik “Për përcaktimin e uniformës së punonjësve të
sh.r.s.f-ve”.
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Në datën 10.04.2013 Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të
anëtarëve, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. prot. 283
datë 18.03.2013, ankesën nr. prot. 295 datë 20.03.2013 dhe ankesën nr. prot. 300 datë
20.03.2013 të operatoreve ekonomike, përkatësisht “Elezaj” sh.p.k., “Polsaiz” sh.p.k. dhe
“Myrto Security” sh.p.k. për procedurёn e prokurimit “kërkesë për propozim” me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes me roje private të objekteve të Drejtorisë së Shëndetit Publik Lushnje”, me
fond limit 833.333 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 28.02.2013, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Shëndetit Publik Lushnje.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga subjekti
ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se subjekti ankimues ka 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.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
• subjekti ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas
ka paraqitur ankesë me të njëjtin objekt pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar;
• 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 tё
subjektit ankimues.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me
këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, u konstatua si vijon:
• Në datën 18.02.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, procedura e prokurimit
“kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me roje private të objekteve të
Drejtorisë së Shëndetit Publik Lushnje”, me fond limit 833.333 lekë (pa TVSH), zhvilluar
nё datё 28.02.2013;
•

Në datën 28.02.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit “kërkesë
për propozime” në të cilën paraqitën ofertat e tyre 5 operatorë ekonomikë, konkretisht:
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“Nazeri 2000” sh.p.k, “Myrto Security” sh.p.k, “Elezaj” sh.p.k, “Polsaiz” sh.p.k dhe
“Ejxhes Security” sh.p.k;
•

Në datën 05.03.2013, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas shqyrtimit të
dokumentacionit përkatës, kreu vlerësimin duke vendosur si vijon:
1.
2.
3.
4.
5.

“Nazeri 2000” sh.p.k me ofertë
“Elezaj” sh.p.k me ofertë
“Myrto Security” sh.p.k me ofertë
“Polsaiz” sh.p.k me ofertë
“Ejxhes Security” sh.p.k me ofertë

795.776,4 lekë, kualifikuar,
820.022 lekë, kualifikuar,
831.123.99 lekë, kualifikuar,
831.681 lekë, kualifikuar,
831.119,4 lekë, skualifikuar;

•

Pranë autoritetit kontraktor është paraqitur ankesa e operatorit ekonomik “Elezaj” sh.p.k,
me anë të të cilës ky operator ka kundërshtuar vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin
e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k;

•

Në datën 11.03.2013 është paraqitur pranë autoritetit kontraktor ankesa e operatorit
ekonomik “Myrto Security” sh.p.k, me anë të të cilës ky operator ka kundërshtuar
vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000”
sh.p.k dhe “Elezaj” sh.p.k;

•

Në datën 12.03.2013 është paraqitur pranë autoritetit kontraktor ankesa e operatorit
ekonomik “Polsaiz” sh.p.k, me anë të të cilës ky operator ka kundërshtuar vendimin e
KVO-së lidhur me kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “Elezaj”
sh.p.k dhe “Myrto Security” sh.p.k;

•

Në datën 13.03.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresave nr. prot. 138; 140; 139, ka
kthyer përgjigje operatorëve ekonomikë përkatësisht “Elezaj” sh.p.k, “Polsaiz” sh.p.k dhe
“Myrto Security” sh.p.k duke refuzuar ankesat e tyre;

•

Në datën 18.03.2013, operatori ekonomik “Elezaj” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik
“Nazeri 2000” sh.p.k, me arsyetimin si më poshtë vijon:

1) Ofertë nën koston ligjore.
2) Ofertë që nuk ka dokumentacion të rregullt pasi nuk ka paraqitur konkretisht “Ngritje
dhe shfrytezimi sistemin e pavarur Radiokomunikacioni dhe Radio Alarmi lëshuar nga
AKEP-i, konform ligjit nr. 9918 date 19.05.2008, ku në Autorizimin Individual, të
përfshihet në Zonën e mbulimit me radiokomunikim qyteti i Lushnjes. Ky dokumentacion
nuk hapet dhe nuk është disponibël për tu lexuar nga KVO-ja.
3) Në listëpagesat E-sig të vulosura nga Dega e Tatim Taksave për kontributet e sigurimeve
shoqërore dhe shëndetësore dhe të ardhurat nga punësimi për vitin 2011 dhe 2012 është
shënuar konkretisht; admisistrator i shoqërise +drejtuesin teknik Z.Durim Nazeri. Është
shkelje e ligjit “Për kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore në RSH” pra
ky operator ekonomik paguan sigurime shoqërore dhe shëndetësore të E-sig vetëm për 1
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person që është dhe administrator dhe njëkohësisht dhe drejtues teknik. Pra duhet të
paguaj sigurimet shoqërore dhe shëndetësore dhe për administratorin dhe për drejtuesin
teknik.
Përsa mësipër, operatori ekonomik ankimues kërkon skualifikimin e operatorit ekonomik
“Nazeri 2000” sh.p.k dhe kualifikimin si fitues të ofertës së tij.
•

Në datën 20.03.2013, operatori ekonomik “Polsaiz” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar kualifikimin e operatoreve
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “Elezaj” sh.p.k dhe “Myrto Security” sh.p.k, si oferta
nën kostot e lejueshme që nuk plotësojnë kërkesat e ligjit në fuqi dhe kërkesat për
kualifikim të përcaktuara në DST.
Përsa mësipër, operatori ekonomik ankimues kërkon skualifikimin e tyre.

•

Në datën 20.03.2013, operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar kualifikimin e operatoreve
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Elezaj” sh.p.k, si oferta nën kostot ligjore.
Përsa mësipër, operatori ekonomik ankimues kërkon shpalljen fitues të ofertës së tij, si
ofertë me cmimin më të ulët dhe në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.

•

Në datën 26.03.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot. 157, ka depozituar
pranë KPP-së informacionin e kёrkuar nё lidhje me procedurën e mësipërme të
prokurimit, ku ka pasqyruar procesin e shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, si dhe
argumentimet përkatëse mbi pretendimet e operatorit ekonomik.

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur, si dhe të dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor
Arsyetoi:
•

Në lidhje me pretendimin e parë të operatorit ekonomik ankimues “Elezaj” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik,

duke qenë se:
(i)

Referuar VKM nr.445, datë 11.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në
shkallë vendi”, referuar nenit 81, të “Kodit të Punës”, referuar VKM-së nr. 1114,
datё 30.07.2008 “Pёr disa çёshtje nё zbatim tё ligjit nr. 7703, datё 11.05.1993
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(ii)

“Pёr sigurimet shoqёrore nё Republikёn e Shqipёrisё”, pika III.3 ku pёrcaktohet
se: “kontributi i detyrueshёm pёr sigurimet shoqёrore e shёndetёsore i tё
punёsuarit, duke filluar nga data 01.05.2009 e nё vazhdim, tё jetё 27.9% e pagёs
bruto mujore, sipas listpagesёs, ku pjesa e punёdhёnёsit tё jetё 16,7% dhe pjesa e
tё punёsuarit 11.2%”, Urdhrit nr. 3644, datë 07.12.2011 “Për aplikimin e tarifave
në kryerjen e shërbimeve ndaj të tretëve”, si dhe Urdhrit nr. 1490, datё
21.06.2001, tё Ministrit tё Rendit Publik “Pёr pёrcaktimin e uniformёs sё
punonjёsit tё shёrbimit tё shoqёrisё tё ruajtjes dhe tё sigurisё fizike”;
Në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit në Shtojcën 7 dhe 8 mbi
“Specifikimet teknike ” si dhe “ Shërbimet dhe grafikun e ekzekutimit ”, nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar:
− Shërbimi i ruaitjes me roje private të godinës së Drejtorisë së Shëndetit
Publik Lushnje dhe objekteve që ndodhen nën administrimin e saj :-godina
e Poliklinikës Lushnje dhe godina e DHE Lushnje si dhe gjithë vlerave
materiale brenda tyre, do të realizohet për periudhën kohore nga fillimi
i nënshkrimit të kontratës deri me 31 Dhjetor 2013 me 3(tre) roje
gjithsej me fond limit 833 333 (tetëqind e tridhjetëetremijë e treqind e
tridhjetëetre)lekë pa TVSH.
− Lista emerore e rojeve që do të ruajnë objektet e lartpermendura do të
paraqitet që në momentin e nënshkrimit të kontratës nga operatori
ekonomik fitues dhe për cdo ndryshim do të njoftohet me shkrim pranë
Drejtorisë së Shëndetit Publik Lushnje.
− Specifikimi i Materialeve:
-Rojet gjatë kryerjes së shërbimit duhet të jenë të pajisur me leje ushtrim
profesioni dhe mjet identifikimi.
-Rojet gjatë kryerjes së shërbimit duhet të jenë të pajisur me uniformë,
sipas legjislacionit në fuqi.
-Rojet gjatë kryerjes së shërbimit duhet të jenë të pajisur me armë dhe
pajisje komunikimi sipas ligjit në fuqi.
− Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
− Shërbimi i ruajtjes me roje private do të jetë i organizuar me dy turne të
treta sipas specifikimeve të përcaktuara në shtojcën 8 të DST për
periudhën që nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 31 Dhjetor
2013.
− Pjesëmarresit e paraqitur në tender në datën e zhvillimit të tij në ofertat e
tyre duhet të kenë parashikuar sipas legjislacionit në fuqi pagën
minimale,kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore
,veshtirësitë e turneve sipas shtojces 8 .Të gjitha ofertat që nuk mbulojnë
pagën minimale,kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore,
vështirësitë e turnit do të quhen të pavlefshme.
− Shpenzimet për armbajtje, ndërlidhje dhe paisje me uniforme të
përballohen nga operatori ekonomik.
− Shërbim i ruaitjes me roje private të godinës së Drejtorisë së Shëndetit
Publik Lushnje dhe objekteve që ndodhen nën administrimin e saj që janë
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: a) Godina e Poliklinikes Lushnje b)Godina e Drejtorisë së Higjienës
Lushnje dhe:
-ruajtja nga vjedhjet dhe dëmtimet e vlerave materiale që ndodhen
brenda këtyre godinave për periudhën nga nënshkrimi i kontrates deri më
31 Dhjetor 2013.
− Shërbimi i ruaitjes me roje private do të jetë i organizuar :
− Në hyrje të godinës së Drejtorisë së Shëndetit Publik Lushnje i organizuar
me një turn vetëm turni i tretë. Shërbimi do të kryhet me nje roje në ketë
turn.Roja në ketë turn do të mbuloje me shërbim ruajtjen e të dy godinave
:a)Godinën e Drejtorisë së Shëndetit Publik Lushnje dhe godinën e
Poliklinikës Lushnje.
− Në hyrje të Drejtorisë së Higjienës Lushnje i organizuar me nje turn :turni
i tretë Shërbimi do të kryhet me nje roje në turnin e tretë. Roja do të
mbuloje me shërbim ruajtjen e godinës së Drejtorisë së Higjienës
Lushnje.
− Shërbimi gjatë ditëve të javës nga dita e hënë deri të shtunën do të
organizohet sipas specifikimeve të lartpërmendura ,ndërsa në ditët e
diela dhe ditët e festave zyrtare do të jetë 24 orësh .
− Autoriteti Kontraktor ka të drejtën e ushtrimit të kontrollit në cdo kohë
për verifikimin e kryerjes së shërbimit të ruajtjes me roje .
− Në datën 3 të cdo muaji operatori ekonomik fitues duhet të sjellë në
degën e financës së Drejtorisë së Shëndetit Publik Lushnje faturën dhe
listën emërore të rojeve të siguruar që kanë kryer shërbimin gjatë
muajit paraardhës
− Likuidimi do të bëhet cdo muaj brenda 15 –ditëshit të parë të tij ;
(iii) Operatori ekonomik i kualifikuar në këtë procedurë prokurimi, “Nazeri 2000”
sh.p.k ka ofertuar si çmim total të ofertës vlerën prej 795.776,4 lekë (pa TVSH).
gjykon se, arsyetimi i autoritetit kontraktor, sipas të cilit është kryer renditja përfundimtare, ku të
gjithë ofertat janë kualifikuar dhe nuk janë anomalisht të ulta, është i bazuar.
Për sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
•

Në lidhje me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik ankimues “Elezaj” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik,

duke qenë se:

(i)

Në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit në Shtojcën 6, “Kriteret e
veçanta për kualifikim” lidhur me kapacitetin teknik, nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar :“Autorizim individual nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare ku tё pёrfshihet nё zonёn e mbulimit me radiokomunikim
dhe alarm zona e Lushnjes.” ;
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(ii)
−

Nga shqyrtimi i ofertës paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.,
rezulton se për plotësimin e këtij kriteri:
është paraqitur dokumenti lidhur me autorizimin individual nga AKEP-i,
përkatësisht Vërtetimi nr. prot. 842 datë 20.07.2009, nga ku rezulton se përfshihet
në zonën e mbulimit me radiokomunikim dhe alarm zona e Lushnjes.

Pretendimi i operatorit ekonomik ankimues, mbështetur në sa mësiper, nuk qëndron
•

Në lidhje me pretendimin e tretë të operatorit ekonomik ankimues “Elezaj” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik,

duke qenë se:

(i) Në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53,
pika 3 “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë
të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit,
pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”;
(ii) Në Ligjin nr.9136 date 11.09.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme
të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar, neni 8 mbi llogaritjen e kontributeve për punëmarrësin “Kontributet e
punëdhënësit për punëmarrësin dhe kontributet e vetë punëmarrësit llogariten
sipas nivelit të përcaktuar mbi pagën bruto të punëmarrësit dhe shtesat e tjera me
karakter të përhershëm që lindin nga marrëdhëniet e punës, brenda një page
bruto minimale që përcaktohet nga Këshilli i Ministrave dhe nivelit maksimal që
është sa pesëfishi i pagës minimale të miratuar për efekt të llogaritjes së
kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.”;
gjykon se, sipas përcaktimit në udhëzimin 654 të datës 06.10.2009 si dhe ligjit për shoqëritë
tregëtare, mundësia që administratori dhe drejtuesi teknik të kryejnë këto dy funksione
njëkohësisht nuk është e përjashtuar, për pasojë detyrimet për kontribute në sigurime shoqërore
dhe shëndetësore që lindin nga ky punësim, derdhen sipas përllogaritjeve përkatëse bazuar në
ligjin si më sipërcituar.
Për sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.

•

Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Polsaiz” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik,
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duke qenë se:
(i) Operatori ekonomik i kualifikuar në këtë procedurë prokurimi, “Nazeri 2000”
sh.p.k ka ofertuar si çmim total të ofertës vlerën prej 795.776,4 lekë (pa TVSH).
(ii) Operatori ekonomik i kualifikuar në këtë procedurë prokurimi, “Elezaj” sh.p.k ka
ofertuar si çmim total të ofertës vlerën prej 820.022 lekë (pa TVSH).
(iii) Operatori ekonomik i kualifikuar në këtë procedurë prokurimi, “Myrto Security”
sh.p.k ka ofertuar si çmim total të ofertës vlerën prej 831.123.99 lekë (pa TVSH).

gjykon se, mbështetur në sa më sipër, pretendimi i parashtuar nga ankimuesi nuk qëndron.
•

Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik,

duke qenë se:
(i) Operatori ekonomik i kualifikuar në këtë procedurë prokurimi, “Nazeri 2000”
sh.p.k ka ofertuar si çmim total të ofertës vlerën prej 795.776,4 lekë (pa TVSH).
(ii) Operatori ekonomik i kualifikuar në këtë procedurë prokurimi, “Elezaj” sh.p.k ka
ofertuar si çmim total të ofertës vlerën prej 820.022 lekë (pa TVSH).

gjykon se, mbështetur në sa më sipër, pretendimi i parashtuar nga ankimuesi nuk qëndron.

Përsa mësipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, të nenit 28, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik,

Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Elezaj” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me roje
private të objekteve të Drejtorisë së Shëndetit Publik Lushnje”, me fond limit 833.333
lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 28.02.2013, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Shëndetit Publik Lushnje.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Polsaiz” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me roje
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private të objekteve të Drejtorisë së Shëndetit Publik Lushnje”, me fond limit 833.333
lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 28.02.2013, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Shëndetit Publik Lushnje.
3. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me roje
private të objekteve të Drejtorisë së Shëndetit Publik Lushnje”, me fond limit 833.333
lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 28.02.2013, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Shëndetit Publik Lushnje.
4. Autoriteti Kontraktor lejohet të vazhdojë procedurën e prokurimit.

5. Palët kanë të drejtë që, kundër këtij vendimi, të bëjnë padi për shqyrtim të
mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse.

Relator: V.Kadesha

KRYETAR
LEALBA PELINKU

9/9

