KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 67/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 17.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Kërkesë për propozim” me Nr. REF-66142-01-30-2017, me
objekt: “Ruajtja dhe sigurimi fizik i 2(dy) objekteve te
Drejtorise Rajonale te Shendetesise Vlore me roje private”,
me fond limit 4 807 341 leke pa TVSH, parashikuar për t’u
zhvilluar nё datёn 09.02.2017 nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Vlorë.”

Ankimues:

“Anakonda” sh.p.k
Lagja “18 Shtatori”, ish shtëpia e ushtarakëve
Gjirokastër

Autoriteti kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Vlorë
Lagja “15 Tetori”, Vlorë

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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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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
percaktuara 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 31.01.2017 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me Nr. REF-66142-01-30-2017, me objekt: “Ruajtja dhe sigurimi fizik i 2(dy)
objekteve te Drejtorise Rajonale te Shendetesise Vlore me roje private”, me fond limit
4.807.341 leke pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn 09.02.2017 nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Vlorë.
II.2. Në datën 02.02.2017 operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë ngrihen pretendime lidhur me hartimin e dokumentave të
tenderit të mësipërm. Konkretisht pretendohet si vijon:
1. […] Kërkesa e përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi disponimin e qendrës së
kontrollit në qytetin Vlorë është disktiminuese si dhe kufizon konkurrencën …
prandaj kërkojmë që të modifikohen të dyja kriteret dhe të kërkohet qendër kontrolli
në Qarkun Vlorë.
2. Kriteret për numrin e rojeve nuk janë në përputhje me objektin e prokurimit.
Kërkojmë uljen e numrit të rojeve të nevojshme për kryerjen e shërbimit. Po ashtu
edhe kërkesa për vlefshmërinë e certifikatave të ushtrimit të profesionit për vitin
2016 është absurd dhe i pabazuar në ligj prandaj kërkojmë heqjen e këtij kriteri.
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II.3. Në datën 06.02.2017, nëpërmjet shkresës nr. 89 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesёn.
II.4. Në datën 09.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtuar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.5. Në datën 17.02.2017 është protokolluar në Komisonin e Prokurimit Publik me nr. 196/2
prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 109 prot., datë 14.02.2017 me objekt: “Informacion
në përgjigje të Vendimit nr. 196/1 prot., dt.10.02.2017 të Komisionit të Prokurimit Publik”,
bashkëngjitur dokumentacioni mbi trajtimin e ankesës.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe informacionit
të paraqitur nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “Kërkesa e përcaktuar nga autoriteti
kontraktor mbi disponimin e qendrës së kontrollit në qytetin Vlorë është disktiminuese si dhe
kufizon konkurrencën … prandaj kërkojmë që të modifikohen të dyja kriteret dhe të kërkohet
qendër kontrolli në Qarkun Vlorë”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti ligjor i operatorëve
ekonomikë”, pika 5 dhe “Kapaciteti teknik”, pika 11, nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar paraqitja e dokumentacionit si vijon:
“Subjekti i licencuar duhet te kete
Qender kontrolli te SHPSF-se ne njesine
administrative ne qytetin e Vlores qe ushtron veprimtarine, te vertetohet adresa e saje
fizike, elektronike si dhe stema me emertimin e shoqerise, paisjet e nevojshme te vertetohet
nga policia e qarkut Vlore se eshte e paisur me mjetet e nderlidhjes, komunikimit dhe
vepron 24/24 ore ne dite, sipas nenit 19,22 te ligjit nr.75/2014, date 10.07.2014.”
“Vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut te vertetoje se SHPSF, ushtron aktivitet në
Qarkun e Vlores dhe ka Qender kontrolli ne qytetin e Vlores neni 19, 22, i ligjit nr.75/2014.”
III.1.2. Në ligjin nr. 75/2014 “Për Shërbimin Provat të Sigurisë Fizike”, neni 22 “Qendra e
kontrollit të Shpsf-së” përcaktohet se:
1.
Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të sigurisë fizike, në çdo njësi
administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli, ku të tregohet adresa e
saj fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e shoqërisë.
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2.
Qendra e kontrollit të shërbimit kryen detyrat e drejtimit, mbikëqyrjes dhe
menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike.
3.
Qendra e kontrollit duhet të jetë e pajisur me mjetet e ndërlidhjes, komunikimit e
vëzhgimit dhe të veprojë 24 orë në ditë.
III.1.3. Në udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, pika C. “Organizimi i shërbimit në qendrën e kontrollit”, pika 3, parashikohet
shprehimisht:
“Qendra e kontrollit vendoset në ambientet e SHPSF-së dhe të ofrojë kapacitetin dhe
potencialin e duhur teknik për realizimin e veprimtarisë të ruajtjes dhe sigurisë fizike. Çdo
subjekt i SHPSF-së duhet të ketë në administrim qendrën e tij të kontrollit (pronësi/qira) në
çdo njësi administrative që ushtron aktivitetin e saj”.
III.1.4. Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera
fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin
kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet
teknike, makineri dhe pajisje të nevojshme dhe të mjaftueshme, për realizimin e kontratës
me sukses në afat dhe në cilësi sipas përcaktimeve të dokumentave standarte të tenderit.
Nga kuptimi literal i pikës 1 të nenit 22 të ligjit nr. 75/2014 datë 10.07.2014, do të thotë se
shoqëria e shërbimit privat të sigurisë fizike duhet të disponojë në një nga format ligjore
qendër kontrolli në çdo njësi administrative që ushtron veprimtari. Duke qenë se, qendra e
menaxhimit dhe kontrollit, është ambienti me mjete/pajisje që shërben për menaxhimin,
kontrollin e veprimtarisë private të sigurisë fizike si dhe referuar faktit se zotërimi i saj
verifikohet nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës dhe pasqyrohet në vërtetimet
përkatëse të lëshuara nga ky institucion i cili monitoron edhe veprimtarinë e SHPSF-ve në
njësitë administrative përkatëse ku ato ushtrojnë aktivitetin e tyre, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se, kërkesa e përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi dispononimin e qendrës
së kontrollit në Qytetin Vlorë, i cili është pjesë e Qarkut të Vlorës, është e ekzagjeruar,
diskriminuese si dhe kufizon konkurencën, duke lejuar vetëm një numër të kufizuar
shoqërish të jenë pjesëmarrëse, në kundërshtim me nenet 1, 2, 46/3, të LPP-së dhe rregullat
e prokurimit publik.
Në mënyrë që të stimulohet gjithëpërfshirja dhe konkurrenca mbështetur edhe në nenin 1,
pika 2 “c” dhe “ç” e ligjit të Prokurimit Publik, kriteri i sipërcituar do të konsiderohej i
përmbushur duke vërtetuar zotërimin e Qendrës së Kontrollit në qarkun Vlorë si dhe
dokumentacionin shoqërues për disponimin e saj, në një nga format ligjore të kërkuara.
Për sa më lart pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.

4

III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k se: “Kriteret për
numrin e rojeve nuk janë në përputhje me objektin e prokurimit. Kërkojmë uljen e numrit të
rojeve të nevojshme për kryerjen e shërbimit. Po ashtu edhe kërkesa për vlefshmërinë e
certifikatave të ushtrimit të profesionit për vitin 2016 është absurd dhe i pabazuar në ligj
prandaj kërkojmë heqjen e këtij kriteri”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti ligjor i operatorëve
ekonomikë”, pika 6, është kërkuar si vijon:
“Certifikate e ushtrimit te profesionit per jo me pak se 18 punonjes sherbimi qe ushtrojne
aktivitet ne qytetin e Vlores, konform Ligjit nr.75/2014, date 10.07.2014, leshuar nga
Drejtoria e Policise se Qarkut Vlore.”
Ndërsa në kriteret e vecanta të kualifikimit, “Kapaciteti teknik”, pika 4 dhe 5 dhe 10, është
parashikuar:
”Certifikate e ushtrimit te profesionit per jo me pak se 18 punonjes sherbimi qe ushtrojne
aktivitet ne Qarkun Vlore, konform Ligjit nr.75/2014, date 10.07.2014, dhe udhezimit
nr.157 date 1.04.2015 leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Vlore.”
”Vertetim i leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Vlor per listen emrore te rojeve te
certifikua per jo me pak se 18 punonjes sherbimi, ku te vertetohet se certifikatat e
ushtrimit te profesionit jane te vlefshme per vitin 2016.”
“Per te provuar numerin e punonjesve, ofertuesi te paraqesë :
Liste pagesat e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore, te jene te siguruar per jo me pak se
18 punonjes sherbimi per vitin 2016 dhe te perputhet me listen emrore te rojeve te
certifikuar e leshuar nga komisariati i policise Qarkut Vlore.”
III.2.2. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit të mësipërm, është
parashikuar kryerja e shërbimit të rujatjes me roje si vijon:
”Ruajtja me 10 roje private dy godina te Drejtorise Rajonale te Shendetesise Vlore (2
godina) + aksesoret brenda teritorit rrethues. Konkretisht ruajtja e godinave nga vjedhje
te ndryshme qe mund te ndodhin ruajtja e automjeteve te institucionit dy autoambulanca,
dy foristrada, nje makine benz, nje audi dhe garantimi i tyre, ruajtja e rendit dhe qetesise,
brenda territorit te godinave nen ruajtje.
Operatori ekonomik qe do te rezultoje fitues para lidhjes se kontrates bashkelidhur
dokumentacionit te paraqitur ne tender qe do te paraqit para lidhjes se kontrates per
realizimin e sherbimit do te paraqit edhe kontratat individuale te punes te lidhura per 10
roje qe do te kryejne sherbimin prane DRSH Vlore dhe kartat e indentitetit.(kodi i punes i
RSH).
Ekzekutimi i kontrates do te filloje menjehere me nenshkrimin e saj. Rojet private do te
kryejne sherbimin e ruajtjes se objektit 24 ore nga e hena ne te hene.
Rojet private do te qendrojne ne vendroje pa u larguar per gjithe periudhen e sherbimit dhe
vendsherbimi nuk duhet te mbetet asnje moment pa roje [...]”.
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III.2.3. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht: "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."
III.2.4. Në Ligjin nr . 9643 datë 20 . 11.2006 "Për Prokurimin Publik" , të ndryshuar , neni
23, pika 1 dhe 2, përcaktohet: 1. Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e
mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar
sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim
të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur,
specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me
aftësi të kufizuara.
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe
ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
III.2.5. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 1, 2 dhe 5, parashikon:
1. Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen
objekti, qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.
2. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në
përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura
ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti
kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.
5. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre
dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen
në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.2.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon 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 organizative, makineritë, pajisjet
e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
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Për autoritetin kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që operatorët ekonomikë të
plotësojnë të gjitha kapacitetet ekonomike, teknike, profesionale për realizimin me sukses të
kontratës duke evituar kushte kufizuese sikundër në rastin konkret, pasi një kriter i tillë nuk
i shërben qëllimit për realizimin me sukses të kontratës por krijon efektin e kufizimit për
pjesmarrjen e gjërë të operatorëve ekonomikë.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në
dhe rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe
konkurrencën e operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të
mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për realizimin e sukses të kontratës
me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1
pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se:
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga
autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor për 18 punonjës shërbimi, është jopropocionale me objektin e prokurimit pasi e
tejkalon volumin dhe përmasat e kontratës që prokurohet, në kushtet kur shërbimi do të
kryhet në total nga 10 punonjës shërbimi në dy vendroje me tre turne që do të kryejnë
shërbimin e kërkuar pa ndërprerje, të gjitha ditët e javës për afatin 315 ditë, sic është
përcaktuar në formularin e ofertës.
Numri i punonjësve të shërbimit i përcaktuar në kriterin e vecantë të kualifikimit është
joproporcional me objektin e prokurimit, dhe ndikon në uljen e konkurencës ndërmjet
operatorëve ekonomikë si dhe bie ndesh me frymën e ligjit i cili parashikon se kriteret për
kualifikimin duhet të harton në atë mënyrë që të stimulojnë pjesmarrjen e biznesit të vogël.
Për autoritetin është e rëndësishme të vërtetohet se operatori ekonomik disponon kapacitete
teknike (në rastin konkret punonjës shërbimi), mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë
objektin e prokurimit dhe për këtë arsye, KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë
masa për modifikimin e kriterit në fjalë.
Pretendimi i ankimuesit për numrin e punonjësvetë shërbimit qëndron.
Lidhur me pretendimin e ankimuesit se kërkesa për vlefshmërinë e certifikatave të ushtrimit
të profesionit për vitin 2016 është absurd dhe i pabazuar në ligj prandaj kërkojmë heqjen e
këtij kriteri, KPP gjykon se e rëndësishme për autoritetin kontraktor është të provohet se në
momentin e dorëzimit të ofertave, operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me anë të
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dokumentacionit të dorëzuar, të kenë dëshmuar se punonjësit e propozuar disponojnë
certifikata të vlefshme shërbimi në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kuadri ligjor në fuqi
nuk ndalon ricertifikimin e punonjësve të shërbimit.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.3. Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se në datën
09.02.2017 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka vazhduar procedurën e prokurimit në SPE
me hapjen e ofertave.
Në këto kushte, teknikisht nuk mund të kryhet asnjë veprim për modifikimin e dokumentave
të tenderit të mësipërm dhe shtyrjen e datës së tenderit. Për pasojë autoriteti kontraktor
duhet të anulojë procedurën e prokurimit.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor se
vazhdimi i proceurës së prokurimit është kryer në kundërshtim të ligjit për prokurimin
publik, pasi autoriteti kontraktor duhet të respektonte afatin prej 10 ditë që ligji i njeh si të
drejtë operatorit ekonomik ankimues për të ushtruar të drejtën e ankimimit pranë KPP-së.
Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, neni 63, pika 6,
përcaktohet se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të
përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një
ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e
punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se
ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga
autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit
kontraktor”.
Përsa më sipër, autoriteti kontraktor në procedurat e ardhshme të prokurimit të respektojë
afatet e ankimimit të parashikuara në ligjin e prokurimit publik.

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 “Anakonda” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF-66142-01-30-2017,
me objekt: “Ruajtja dhe sigurimi fizik i 2(dy) objekteve te Drejtorise Rajonale te
Shendetesise Vlore me roje private”, me fond limit 4 807 341 leke pa TVSH,
parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn 09.02.2017 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria
Rajonale e Shëndetësisë Vlorë.
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2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimin e mësipërme të Komisionit të
Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë “Anakonda” sh.p.k .
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 196 Protokolli,
Datë 09.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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