KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 886/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Kleves Janku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 21.11.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Regola” S.r.l. & “FBS” sh.p.k. & “Communication Progress”
sh.p.k. nga procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr.
REF-48105-08-24-2016, me objekt “Furnizim, vendosje pajisje
kompjuterike, elektronike si dhe licencat për përdorimin e
programeve të sistemit të integruar për shërbimin e ri kombëtar të
urgjencës (Sistemi i integruar për shërbimin e ri kombëtar të
urgjencës)”, me fond limit 196.071.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar
në datën 19.09.2016, nga autoriteti kontraktor, Ministria e
Shëndetësisë.
Shfuqizimi i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Beta
80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k. në procedurën e
mësipërme të prokurimit”.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Regola” S.r.l. & “FBS” sh.p.k.
& “Communication Progress” sh.p.k.
Rruga “Dritan Hoxha”, Pallati M.C.Inerte, kati I, Laprakë, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Shëndetësisë
Blv. “Bajram Curri”, Nr. 1, Tiranë
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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 relatorët e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe pretendimet e ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, 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”.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 25.08.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF48105-08-24-2016, me objekt “Furnizim, vendosje pajisje kompjuterike, elektronike si dhe
licencat për përdorimin e programeve të sistemit të integruar për shërbimin e ri kombëtar të
urgjencës (Sistemi i integruar për shërbimin e ri kombëtar të urgjencës)”, me fond limit
196.071.000 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 19.09.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët në
sistemin e prokurimeve elektronike, kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Regola” S.r.l. & “FBS” sh.p.k.
& “Communication Progress” sh.p.k.
168.766.929 lekë, skualifikuar
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a.
& “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k.
194.110.290 lekë, skualifikuar
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II.3. Në datën 10.10.2016 operatori ekonomik ankimues është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave (klasifikimi i parë) si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
për arsyet si më poshtë:
• REGOLA S.r.l
1. Regola ka paraqitur vërtetim realizimi dhe faturë tatimore vetëm për shërbim menaxhimi dhe
mirëmbajtje të sistemit informativ të urgjencës në rajonin e Piemontes dhe jo për
implementim/instalim të sistemit të urgjencës. Për shkak të natyrës komplekse të objektit të kësaj
procedure, duke qenë se ky objekt përmban: • Blerje, furnizim dhe instalim pajisjesh hardëare,
(Afersisht 30% te Fondit Limit) • Blerje, Implementim, instalim të softëare, (Afërsisht 40% të
Fondit Limit) • Mirëmbajtje (SLA) (Afërsisht 30% të Fondit Limit) OE i cili merr përsipër
zhvillimin e këtij projekti duhet të ketë patjetër kontrata të ngjashme të kësaj natyre në tre vitet e
fundit siç kërkohet dhe në pikën 2.2 të KVK në DST. Pra Regola srl duhet të kishte paraqitur
kontrata të ngjashme edhe për objektin implementim, instalim softëare.
2. Mungon deklarata e përmbushjes së specifikimeve teknike nga OE FBS
3. Mungon katalogu për specifikimet e Laptopit
4. Dy konsulentët e deklaruar nga prodhuesi i SË, referuar pikës 7 në KVK të DST, nuk kanë
dokumentuar përvojë në implementimin e sistemit të emergjencave civile, e provuar kjo dhe me
deklaraten e bere nga Prodhuesi (Regola) ku deklaron se konsulentet jane me pervoje ne
menaxhimin e softëarit në fjalë.
5. Prodhuesi i softëar-it nuk ka konfirmuar shprehimisht disponueshmërinë e konsulentëve të
deklaruar gjatë kohës së implementimit të këtij projekti konkret. Të dy kontratat e punës të
paraqitura mes prodhuesit dhe konsulentëve janë të përgjithshme dhe jo specifike siç kërkohet në
pikën 7 në KVK të DST.
6. Vërtetimi i pagesës së tatimeve për kompaninë Regola srl e datës 14.09.2016 tregon se kjo
kompani ka detyrime të ndryshme tatimore të pashlyera kundrejt organeve tatimore italiane. Në
DST shtojca 8 KPK pika 2 kërkohet: 1. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): a) ka
plotësuar detyrimet fiskale, b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore , të lëshuar
nga Administrata Tatimore. Referuar vendimeve të KPP, përjashtohen nga detyrimet tatimore
vetëm gjobat te cilat janë në proces ankimimi, ndërsa detyrimet e tjera tatimore, pavarësisht faktit
se mund të ekzistojë marrëveshje për shlyerjen me këste të tyre, do të konsiderohen detyrime të
pashlyera. Për sa më lart, ky OE nuk plotëson këtë kërkese për kualifikim.
7. Referuar marrëveshjes së bashkëpunimit mes 3 OE, rezulton se përqindja e deklaruar e ndarjes
së veprimtarive mes tyre është: Regola- 53%, FBS-22% dhe Comm.Progress- 25%. Pas
verifikimit dhe përllogaritjes së vlerave për secilin aktivitet për çdo OE rezulton se përqindja
reale është: Regola – 48% , FBS-25% dhe Comm.Progress-27%. Kjo gjë cënon besueshmërinë e
OE lidhur me zbatimin e kontratës sepse nuk tregon realisht përqindjen e aktiviteteve të cilat do
të kryhen nga secili prej anëtarëve të BOE gjë e cila është e lidhur ngushtë edhe me përmbushjen
e kritereve të tjera kualifikuese të përcaktuara në DST.
II.4. Në datën 17.10.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij, me pretendimet përkatëse për arsyet e
skualifikimit.
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II.5. Në datën 18.10.2016, nëpërmjet shkresës nr. 4246/8 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke e refuzuar ankesën, ndërkohë që operatori
ekonomik pretendon se nuk ka marrë përgjigje. Autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues në rrugë elektronike në datën 18.10.2016.
II.6. Në datën 21.10.2016, autoriteti kontraktor pas shqyrtimit të ankesave të paraqitura ka kryer
rivlerësimin e ofertave në sistemin e prokurimeve elektronike, nga ku rezulton se operatori
ekonomik ankimues qëndron sërish i skualifikuar, si dhe është kualifikuar operatori ekonomik i
renditur i dyti për nga oferta ekonomike. Konkretisht rezulton klasifikimi si më poshtë:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Regola” S.r.l. & “FBS” sh.p.k.
& “Communication Progress” sh.p.k.
168.766.929 lekë, skualifikuar
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a.
& “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k.
194.110.290 lekë, kualifikuar
II.7. Në datën 24.10.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke ritheksuar plotësimin e dokumentacionit nga ana e tij, dhe duke kundërshtuar
kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. &
“Realcom” sh.p.k., duke kërkuar përfundimisht skualifikimin e këtij bashkimi operatorësh
ekonomikë nga kjo procedurë prokurimi.
II.8. Operatori ekonomik ankimues sqaron se në datën 28.10.2016, është njohur në rrugë
elektronike me shkresën e autoritetit kontraktor nr. 4246/14 prot., ku ky i fundit i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke mos e pranuar ankesën e paraqitur, me arsyetimin
se ankimuesi nuk legjitimohet.
II.9. Në datën 01.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, ku ngre pretendime në lidhje me kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij
nga kjo procedurë prokurimi, si edhe kundërshton kualifikimin e bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k.
Operatori ekonomik ankimues sqaron se në datën 28.10.2016, datë në të cilën në rrugë elektronike
ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor në lidhje me ankesën e paraqitur në datën 24.10.2016
pranë këtij të fundit, është njohur me faktin se në lidhje me ankesën e parë, autoriteti kontraktor
ka kthyer përgjigje në datën 18.10.2016, duke e refuzuar ankesën e tij të datës 17.10.2016.
II.10. Nëpërmjet shkresës me nr. 4246/19 prot., datë 07.11.2016, me objekt: “Dërgohet
informacion”, protokolluar me tonën në datën 07.11.2016, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit. Gjithashtu është mbajtur procesverbali përkatës me përfaqësuesin e autoritetit
kontraktor për verifikimin e dërgimit të kthimit të përgjigjes në datën 18.10.2016, për ankesën e
paraqitur në datën 17.10.2016, nga operatori ekonomik ankimues pranë autoritetit kontraktor.
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Sipas informacionit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor rezulton si më poshtë:
[...]
Në datën 10.10.2016, KVO u mblodh për të përfunduar fazën e vlerësimit të ofertave të kësaj
procedure prokurimi ku vendosi skualifikimin e të dy operatorëve ekonomikë pjesëmarrës për
mungesë dokumentacioni.
Gjatë periudhës së ankimimit u ankuan të dy operatorët ekonomikë të skualifikuar.
Konkretisht:
Në datën 17.10.2016 (nr. Prot. 4246/3) bashkimi i operatorëve ekonomikë “Regola” S.r.l. &
“FBS” sh.p.k. & “Communication Progress” sh.p.k.
ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor lidhur me vendimin e komisionit të vlerësimit të ofertave për skualifikimin e tij.
Në datën 17.10.2016 (nr. Prot. 4246/5) bashkimi i operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a. &
“Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor lidhur me
vendimin e komisionit të vlerësimit të ofertave për skualifikimin e tij.
[...]
Më datën 18.10.2016 (me vendimin nr. Prot. 4246/8) nga ana e AK është refuzuar ankesa e
bashkimit të operatorëve ekonomikë “Regola” S.r.l. & “FBS” sh.p.k. & “Communication
Progress” sh.p.k. datë 17.10.2016 (nr. Prot. 4246/3), duke mbetur i skualifikuar për këtë
procedurë prokurimi.
Më datën 20.10.2016 (me vendimin nr. Prot. 4246/10) nga ana e AK është pranuar ankesa e
bashkimit të operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k.,
duke e kualifikuar atë për këtë procedurë prokurimi.
Më datë 21.10.2016, KVO ka zbatuar vendimin e AK/KSHA (vendimin nr. Prot. 4246/10, datë
20.10.2016) lidhur me pranimin e ankesës së BOE “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. &
“Realcom” sh.p.k., duke bërë rivlerësimin në SPE dhe kualifikuar atë në këtë procedurë
prokurimi.
Në datën 24.10.2016 (nr. Prot. 4246/11) është paraqitur formulari i ankesës nga bashkimi i
operatorëve ekonomikë “Regola” S.r.l. & “FBS” sh.p.k. & “Communication Progress” sh.p.k.
lidhur me rivlerësimin e bërë dhe kualifikimin e BOE “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. &
“Realcom” sh.p.k.[...]
Më datën 28.10.2016, me vendimin nr. Prot., 4246/14, nga KSHA/AK i është refuzuar ankesa
BOE “Regola” S.r.l. & “FBS” sh.p.k. & “Communication Progress” sh.p.k., lidhur me
rivlerësimin dhe me kualifikimin e BOE “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. & “Realcom”
sh.p.k.
Sipas arsyetimit të KSHA/AK, ky BOE nuk legjitimohet për të paraqitur ankesë pranë AK lidhur
me skualifikimin e BOE “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k. për shkak se
nuk i cënohet interesi i ligjshëm nga kualifikimi apo skualifikimi i këtij të fundit, duke qenë se vetë
mbetet i skualifikuar. Edhe në rast kualifikimi të tij nga KPP, KSHA/AK në vendimin e sipërcituar
arsyeton se sërish atij nuk i cënohet interesi i ligjshëm nga kualifikimi/skualifikimi i BOE “Beta
80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k.
Në përfundim të afatit të ankimimit pranë KPP lidhur me ankesën datë 17.10.2016 (nr. Prot.
4246/3) të BOE “Regola” S.r.l. & “FBS” sh.p.k. & “Communication Progress” sh.p.k., (kthyer
përgjigje nga AK më datë 18.10.2016, nr. Prot. 4246/8), KVO datë 01.11.2016, paraqiti për
miratim raportin përmbledhës pranë titullarit të AK.
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Më datë 01.11.2016 u ngarkua në SEP nga NJP njoftimi i fituesit nr. 4246/17 prot., datë
01.11.2016, i BOE “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k.
Me publikimin e ankimimit në faqen zyrtare të KPP, në rubrikën “Ankesa në kohë reale (datë
01.11.2016 ora 15.00), procedura u pezullua nga AK[...].
Gjithashtu, nga verifikimi i adresës zyrtare elektronike të autoritetit kontraktor, duke u loguar në
këtë adresë përfaqësuesi i autoritetit kontraktor, adresë nga e cila është dërguar kthimi i përgjigjes,
konstatohet se, autoriteti kontraktor, i është drejtuar operatorit ekonomik ankimues duke iu
përgjigjur: “Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin e Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave, ngritur
pas kërkesës suaj me nr. 4246/3 prot., datë 17.10.2016. Një kopje e shtypur e këtij vendimi do t’ju
dërgohet edhe me postë në zyrat tuaja...”, në datën 18.10.2016, ora 4:57 PM, në lidhje me
ankesën e depozituar në datën 17.10.2016 dhe bashkëngjitur konstatohet se është një dokument (1
attachment), që i korrespondon shkresës me nr. 4246/8 prot., datë 18.10.2016, me lëndë “Vendim
i Komisionit të ngarkuar për shqyrtimin e ankesës dhe dhënien e vendimit lidhur me ankesën e
BOE “Regola” S.r.l. & “FBS” sh.p.k. & “Communication Progress” sh.p.k. me përfaqësues
“Regola” S.r.l. me objekt kundërshtimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij në
lidhje me procedurën e prokurimit me objekt “Furnizim vendosje pajisje kompjuterike,
elektronike, si dhe licencat për përdorimin e programeve të sistemit të integruar për shërbimin e
ri kombëtar të urgjencës (Sistemi i integruar për shërbimin e ri kombëtar të urgjencës)”.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson të ndalet në arsyetimin, përsa i përket respektimit të
kushteve formale nga ana e operatorit ekonomik ankimues. Vlen të sqarojmë se nisur nga faktet
dhe dokumentacioni i paraqitur nga ankimuesi në depozitimin e ankesës pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, ky i fundit gjykoi se ankimuesi, prima facie ka respektuar kushtet formale dhe
vendosi pezullimin e procedurës së prokurimit, me qëllim marrjen e informacionit dhe
dokumentacionit të duhur nga ana e autoritetit kontraktor, për verifikimin e fakteve dhe
rrethanave përkatëse, të vlefshme për të vlerësuar në lidhje me respektimin e kushteve formale
nga ana e operatorit ekonomik ankimues, pa i hyrë në thelb shqyrtimit të pretendimeve të tij, për
faktin se respektimi i kushteve formale, dhe konkretisht në lidhje me afatet e ankimimit, nga ana e
operatorit ekonomik ankimues, nuk ishin shumë të qarta vetëm nga dokumentacioni i paraqitur
prej tij në depozitimin e ankesës.
Në lidhje me këto afate, pas shqyrtimit, verifikimit e ballafaqimit të dokumentacionit të operatorit
ekonomik ankimues, me atë të paraqitur nga autoriteti kontraktor, rezulton si më poshtë:
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III.1.1. Në datën. 25.08.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF48105-08-24-2016, me objekt “Furnizim, vendosje pajisje kompjuterike, elektronike si dhe
licencat për përdorimin e programeve të sistemit të integruar për shërbimin e ri kombëtar të
urgjencës (Sistemi i integruar për shërbimin e ri kombëtar të urgjencës)”, me fond limit
196.071.000 lekë (pa TVSH).
III.1.2. Në datën 10.10.2016 operatori ekonomik ankimues është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
III.1.3. Në datën 17.10.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e tij, me pretendimet përkatëse për arsyet e
skualifikimit.
III.1.4. Operatori ekonomik ankimues pretendon se nuk ka marrë përgjigje nga ana e autoritetit
kontraktor në lidhje me ankesën e paraqitur pranë këtij të fundit në datën 17.10.2016, për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij.
III.1.5. Në datën 18.10.2016, nëpërmjet shkresës nr. 4246/8 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke e refuzuar ankesën, ndërkohë që operatori
ekonomik pretendon se nuk ka marrë përgjigje. Në këtë shkresë të kthimit të përgjigjes, në fund të
saj, nga ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar: “[...] Ky vendim i komunikohet menjëherë
BOE “Regola” S.r.l. & “FBS” sh.p.k. & “Communication Progress” sh.p.k. me përfaqësue
“Regola” S.r.l. (edhe në adresat e email-it: regola@legalmail.it; info@regola.it)”.
Autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues në rrugë elektronike në
datën 18.10.2016.
III.1.6. Në datën 21.10.2016, autoriteti kontraktor pas shqyrtimit të ankesave të paraqitura ka
kryer rivlerësimin e ofertave në sistemin e prokurimeve elektronike, nga ku rezulton se operatori
ekonomik ankimues qëndron sërish i skualifikuar dhe është kualifikuar operatori ekonomik i
renditur i dyti për nga oferta ekonomike.
III.1.7. Në datën 24.10.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke ritheksuar plotësimin e dokumentacionit nga ana e tij, dhe duke kundërshtuar
kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. &
“Realcom” sh.p.k., duke kërkuar përfundimisht skualifikimin e këtij bashkimi operatorësh
ekonomikë.
III.1.8. Operatori ekonomik ankimues sqaron se në datën 28.10.2016, është njohur në rrugë
elektronike me shkresën e autoritetit kontraktor nr. 4246/14 prot., ku ky i fundit i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesën e paraqitur, me arsyetimin
se ankimuesi nuk legjitimohet.
III.1.9. Në datën 01.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, ku ngre pretendime në lidhje me kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij
nga kjo procedurë prokurimi, si edhe kundërshton kualifikimin e bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k.
Operatori ekonomik ankimues sqaron se në datën 28.10.2016, datë në të cilën në rrugë elektronike
ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor në lidhje me ankesën e paraqitur në datën 24.10.2016
pranë këtij të fundit, është njohur me faktin se në lidhje me ankesën e parë, autoriteti kontraktor
ka kthyer përgjigje në datën 18.10.2016, duke e refuzuar ankesën e tij të datës 17.10.2016.
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III.1.10. Nga dokumentacioni i paraqitur nga autoriteti kontraktor rezulton se ky i fundit ka
depozituar pranë KPP, kthimin e përgjigjes, të vulosur e të firmosur nga titullari i autoritetit
kontraktor, drejtuar operatorit ekonomik ankimues për ankesën e paraqitur në datën 17.10.2016
pranë tij, të dërguar nëpërmjet komunikimit elektronik, e vërtetuar me dokumentacionin përkatës,
sipas formatit elektronik dhe atij në formën “print screen” ku verifikohet data dhe ora e dërgimit
si edhe dokumentacioni bashkëlidhur (kthimi i përgjigjes).
III.1.11. Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues, rezulton se në
ankesën e paraqitur pranë KPP, ka paraqitur të bashkëlidhur, njoftimin e kthimit të përgjigjes të
datës 28.10.2016 të autoritetit kontraktor, të dërguar nga ky i fundit nëpërmjet komunikimit
elektronik për ankesën e paraqitur pranë tij në datën 24.10.2016, të printuar në formatin
elektronik.
III.1.12. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, të ligjit nr.9643,
dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik”, në të cilin është parashikuar:
“Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose
rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë
ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.
Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë
autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në
internet të Agjencisë së Prokurimit Publik.
Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së
prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi
brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës.
Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e
Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar 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 i dërgohet
detyrimisht edhe autoritetit kontraktor”.
III.1.13. Në rastin konkret, operatori ekonomik ankimues pohon se nuk ka marrë përgjigje nga
autoriteti kontraktor në lidhje me ankesën e paraqitur pranë tij në datë 17.10.2016, për
kundërshtimin e skualifikimit të tij, duke sqaruar së në datën 28.10.2016 (datë në të cilën është
njohur nëpërmjet komunikimit elektronik me kthimin e përgjigjes së ankesës së bërë në datën
24.10.2016 pranë autoritetit kontraktor për kundërshtimin e kualifikimit të BOE “Beta 80” S.p.a.
& “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k., është njohur me faktin se në lidhje me ankesën e parë,
autoriteti kontraktor ka kthyer përgjigje në datën 18.10.2016, duke e refuzuar ankesën e tij të
datës 17.10.2016.
KPP vlerëson të ndalet në sqarimin e momentit të analizimit të situatës përsa i përket respektimit
të kushteve formale nga ana e operatorit ekonomik ankimues.
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Ashtu siç edhe konfirmohet nga verifikimi i adresës zyrtare, nga e cila është nisur kthimi i
përgjigjes drejtuar operatorit ekonomik ankimues, konstatohet se autoriteti kontraktor ka vërtetuar
dhe provuar me dokumentacion se në datën 18.10.2016, ankimuesi është njoftuar nëpërmjet
komunikimit elektronik mbi trajtimin e ankesës së paraqitur prej tij në datën 17.10.2016 pranë
autoritetit kontraktor, me dokumentin nr. 4246/8 prot., datë 18.10.2016 (dokument i firmosur dhe
vulosur nga titullari i institucionit) dërguar bashkëngjitur komunikimit, duke vërtetuar kështu se
operatori ekonomik ankimues është njohur që në datën 18.10.2016 me kthimin e përgjigjes së
autoritetit kontraktor për ankesën e paraqitur në datën 17.10.2016.
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, fakti i njoftimit të operatorit ekonomik në datën
18.10.2016 me kthimin e përgjigjes së bërë në po këtë datë, do të konsiderohet i mirëqenë për sa
kohë që nga ana e vetë operatorit ekonomik ankimues është pranuar fakti i njoftimit në rrugë
elektronike në datën 28.10.2016 (duke u pranuar prej tij si datë njoftimi për efekt të përllogaritjes
së afateve për ndjekjen e shkallëve të ankimimit, në respekt të përmbushjes së kushteve formale)
për kthimin e përgjigjes për ankesën e paraqitur në datën 24.10.2016 pranë autoritetit kontraktor
(dokumentacion i printuar nga emaili i sjellë bashkëlidhur nga operatori ekonomik ankimues).
Referuar nenit 63 të ligjit për prokurimin publik në lidhje me paraqitjen e ankesës pranë KPP,
nisur nga data 18.10.2016, datë e provuar dhe vërtetuar nga autoriteti kontraktor, që operatori
ekonomik ankimues është njoftuar në rrugë elektronike në datën 18.10.2016, për kthimin e
përgjigjes së ankesës së paraqitur në datën 17.10.2016, rezulton se ky i fundit ka dështuar ta
paraqesë ankesën në lidhje me kundërshtimin për skualifikimin e tij në KPP brenda afateve ligjore
të përcaktuara në legjislacionin për prokurimin publik, pasi në lidhje me datën 18.10.2016, që
autoriteti kontraktor vërteton se ankimuesi është njohur me përgjigjen përkatëse, për faj të vetë
ankimuesit nuk është paraqitur më tej ankimimi në shkallët e tjera brenda afateve të përcaktuara
në legjislacionin në fuqi.
III.1.14. Në nenin 17 “Forma dhe përmbajtja e ankesës” të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se:
1. Ankesa drejtuar Komisionit paraqitet në gjuhën shqipe në përputhje me formularin standard të
ankesës sipas modelit të aneksit nr. 2, që i bashkëlidhet kësaj rregulloreje. Komisioni publikon në
faqen zyrtare formularin standard të ankesës.
2. Ankesa duhet të përmbajë domosdoshmërisht elementet e mëposhtme:
a) Të dhënat identifikuese të ankimuesit;
b) Dokumentet e tenderit;
c) Referimin për procedurën konkrete mbi të cilën paraqitet ankimi;
ç) Bazën ligjore;
d) Një përshkrim të shkurtër të shkeljes së pretenduar;
dh) Shkallët e ankimit shoqëruar me dokumentacionin përkatës dhe vendimin e autoritetit
kontraktor, nëse ka;
e) Dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën;
ё) Pretendimin e ankuesit për vendimin përfundimtar.
3. Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me:
a) provat dokumentare, të cilat ankimuesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni;
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b) kërkesën për përjashtimin e ndonjë anëtari të Komisionit për shkak të konfliktit të interesit,
nëse ankimuesi ka dijeni paraprakisht për shkakun;
c) kërkesën për ekspertizë të posaçme, kur kjo çmohet e nevojshme për zgjidhjen e çështjes.
Ndërsa në nenin 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, përcaktohet
shprehimisht se:
1. Komisioni zhvillon mbledhjen e tij të parë brenda 3 ditëve nga regjistrimi i ankesës me qëllim
shqyrtimin paraprak të ankesës nga ana formale, në të cilën verifikon:
a) juridiksionin administrativ dhe kompetencën lëndore të Komisionit;
b) legjitimimin e ankuesit;
c) respektimin e afateve ligjore për ankimin;
d) elementet e domosdoshme të ankesës të parashikuara në nenin 17 pika 2 të kësaj rregulloreje.
2. Relatori verifikon paraprakisht kushtet formale të ankesës dhe nëse autoriteti kontraktor e ka
pezulluar procedurën e prokurimit. Ai i relaton Komisionit rezultatet e verifikimit.
3. Komisioni voton sipas mënyrës së përcaktuar në nenin 10 të kësaj rregulloreje dhe vendos:
a) Mospranimin e ankesës për shkak të mungesës së kushteve formale të saj, të përcaktuara në
pikën 1 të këtij neni. Në këtë rast, Komisioni ia njofton vendimin ankimuesit brenda 3 ditëve, duke
i treguar edhe të drejtën për t’u ankuar në gjykatë, si dhe autoritetit kontraktues me qëllim që ky i
fundit të marrë masat për vazhdimin e procedurës së prokurimit publik nëse e ka pezulluar atë;
b) Kalimin e ankesës për shqyrtim, duke marrë një prej vendimeve të parashikuara në nenin 25 të
kësaj rregulloreje. Në këtë rast, me kërkesë të relatorit të bazuar në aktet e bashkëlidhura
ankesës, Komisioni vendos edhe nëse duhet marrë mendimi i specialistëve/ekspertëve të pavarur,
si dhe njofton ankuesin për afatin e parapagimit të ekspertëve. Njoftimi përmban edhe
paralajmërimin se në rast të mosparapagimit të ekspertizës në afatin e caktuar, Komisioni nuk
thërret dhe nuk merr si provë ekspertizën e kërkuar.
III.1.15. Në nenin 82 “Barra e provës”, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i
Republikës së Shqipërisë”, përcaktohet se: “1. Në procedurat administrative, të filluara me
kërkesë të palës që inicion procedurën, barra e provës për faktet e pretenduara bie mbi këtë palë,
pavarësisht nga detyrimi i organit publik për të vënë në dispozicion të palëve provat e zotëruara
prej saj […]”.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues nuk ka
plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës” që, referuar nenit 23,
pika 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, përbën shkak
për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mungesës së
kushteve formale të saj.
Komisioni sqaron se, operatori ekonomik ankimues lidhur me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor në datën 17.10.2016, referuar kthimit të përgjigjes me mjete elektronie (datë
18.10.2016) për faj të vetë ankimuesit, ka dështuar dhe nuk ka mundur të paraqesë një ankesë në
respekt të shkallëve të ankimimit brenda afateve të përcaktuara në ligjin dhe rregullat e prokurimit
publik, pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
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Në kushtet kur, njoftimi i kthimit të përgjigjes për shqyrtimin e ankesës është bërë nga autoriteti
kontraktor në rrugë elektronike, fakt ky i
verifikuar dhe i pakundërshtueshëm nga
dokumentacioni provues i autoritetit kontraktor, si edhe nga verifikimi i kryer në adresën e emailit
zyrtar përkatës rezulton se ky njoftim është dërguar elektronikisht në datën 18.10.2016, ora 4:57
PM), situatë kjo analoge me rastin pohues dhe të pranuar nga operatori ekonomik ankimues që
për ankesën e datës 24.10.2016, e provon marrjen e kthimit të përgjigjes nga autoriteti kontraktor
në datën 28.10.2016 (data e njoftimit po me rrugë elektronike), Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se llogaritja e afateve për përmbushjen e kushteve formale për ankesën e paraqitur pranë
KPP për pretendimin e kundërshtimit të skualifikimit të tij, do të fillojë nga data 18.10.2016.
Nisur nga fakti i pohimit të operatorit ekonomik ankimues të marrjes së përgjigjes në datë
28.10.2016 në rrugë elektronike për ankesën e paraqitur në datën 24.10.2016 (e provuar nga vetë
ankimuesi me dokumentacionin përkatës bashkëlidhur ankesës), në bazë të së cilës ky i fundit ka
ndjekur më pas shkallët e ankimit, në kushtet kur, kthimi i përgjigjes edhe për ankesën e bërë në
datën 17.10.2016 pranë autoritetit kontraktor, është bërë në të njëjtën mënyrë (komunikim
elektronik), Komisioni i Prokurimit Publik, edhe pse nga ankimuesi pretendohet se nuk është
marrë asnjë përgjigje, konstaton se kthimi i përgjigjes nga ana e autoritetit kontraktor është bërë
në datën që mban komunikimi elektronik (18.10.2016), duke u konsideruar kjo datë si datë
njoftimi për fillimin më pas të afateve të ankimimit.
Sa më sipër, gjykojmë se vetë operatori ekonomik ankimues është treguar neglizhent për fatin e
ankimit të tij, e si rrjedhim duke mos plotësuar kushtet formale të paraqitjes së një ankese me të
gjithë elementët e duhur dhe të përcaktuar në legjislacionin si më sipër cituar, ç’ka rrjedhimisht,
referuar nenit 23, pikës 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar, përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik.
III.1.16. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca, elementët e domsdoshëm të ankesës etj. dhe nuk i jepet
zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi
administrativ i paraqitur nga operatori ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik nuk mund
të konsiderohet si ezaurim i afateve ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj
të vetë ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara
në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe në VKM nr. 184,
datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për kualifikimin e padrejtë të
bashkimit të operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k.,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
Autoriteti kontraktor ka kryer dy klasifikime përfundimtare, për të cilat nga ana e operatorit
ekonomik ankimues janë paraqitur edhe ankesat përkatëse dhe konkretisht, janë paraqitur dy
ankesa të ndara pranë këtij të fundit, fillimisht për kualifikimin e ofertës së tij, kjo referuar
klasifikimit të datës 10.10.2016, si edhe më pas për skualifikimin e ofertës së bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k., kjo referuar
11

klasifikimit të dytë të datës 21.10.2016. Konstatohet se ankimuesi, në ankesën e depozituar në
datën 01.11.2016 pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ka parashtruar të dyja pretendimet, të
cilat prej tij janë paraqitur në ankesa të veçanta pranë autoritetit kontraktor.
Referuar fakteve të mësipërme, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon të ndalet në sqarimin e
momentit procedurial për respektimin e afateve të ankimimit për pretendimin ku kundërshtohet
kualifikimi i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. &
“Realcom” sh.p.k., në rrjedhë logjike kjo me arsyetimin e bërë për pretendimin e paraqitur për
kundërshtimin e kualifikimit të tij, si më sipër analizuar.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, në lidhje me përmbushjen e kushteve formale të
pretendimit të operatorit ekonomik ankimues për skualifikimin e operatorit ekonomik të shpallur
të kualifikuar, vëren se:
III.2.1. Në datën 21.10.2016 operatori ekonomik ankimues është njoftuar për klasifikimin e
ofertave (rivlerësimin e procedurës), nga ku njoftohet për herë të parë në lidhje me kualifikimin e
bashkimit të operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k.
III.2.2. Në datën 24.10.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor ku thekson se ka të gjithë dokumentacionin e kërkuar në sistemin e APP dhe
kundërshton kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam”
S.r.l. & “Realcom” sh.p.k., duke kërkuar përfundimisht skualifikimin e këtij të fundit nga
procedura e prokurimit objekt shqyrtimi.
III.2.3. Në datën 28.10.2016 operatori ekonomik ankimues pohon se në rrugë elektronike është
njoftuar me kthimin e përgjigjes së autoritetit kontraktor për mospranimin e ankesës për shkak të
moslegjitimitetit.
III.2.4. Në datën 01.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke kundërshtuar, përveç skualifikimit të tij edhe kualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k.
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues
për kundërshtimin e skualifikimit të tij, referuar analizës së bërë në pikën III.1., sqaron se ankesa
e paraqitur prej tij është jashtë afateve të përcaktuara në legjislacionin në fuqi, e si e tillë
pretendimet e tij në lidhje me kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij nuk janë marrë në
shqyrtim.
Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për kundërshtimin e kualifikimit të
bashkimit të operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k.
Komisioni i Prokurimit Publik, fillimisht sqaron se ankesa e paraqitur është brenda afateve të
parashikuara në legjislacionin në fuqi dhe përmbush kërkesat formale.
Duke mbajtur në konsideratë faktin se në lidhje me pretendimin e operatorit ankimues për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij, Komisioni i Prokurimit Publik nuk e ka marrë në
shqyrtim atë për shkak të mospërmbushjes së kushteve formale, për shkak të mosrespektimit të
afateve të ankimimit, rrjedhimisht jemi në kushtet kur operatori ekonomik ankimues mbetet i
skualifikuar nga procedura në fjalë dhe nuk legjitimohet më tej për të bërë ankesë për
kundërshtimin e kualifikimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a. &
“Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k.
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III.2.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për skualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Beta 80” S.p.a. & “Infoteam” S.r.l. & “Realcom” sh.p.k., Komisioni i
Prokurimit Publik sqaron se:
III.2.6.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i
ndryshuar), me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose
ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet
nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin”.
III.2.6.2. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë
dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti
kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të mbrojtur.
Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk arrin të
realizojë interesin e tij të ligjshëm.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar
apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i
drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi
i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë, ky pretendim i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Regola” S.r.l. & “FBS” sh.p.k.
& “Communication Progress” sh.p.k. nuk merret në shqyrtim, pasi operatori ekonomik ankimues
nuk legjitimohet.
Përsa më sipër, 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Regola” S.r.l.
& “FBS” sh.p.k. & “Communication Progress” sh.p.k. për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me nr. REF-48105-08-24-2016, me objekt “Furnizim, vendosje
pajisje kompjuterike, elektronike si dhe licencat për përdorimin e programeve të sistemit
të integruar për shërbimin e ri kombëtar të urgjencës (Sistemi i integruar për shërbimin e
ri kombëtar të urgjencës)”, me fond limit 196.071.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
19.09.2016, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Shëndetësisë.
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2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë më 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. 2238 Protokolli
Datë 01.11.2016

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Leonard Gremshi
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Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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