KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P 117/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 04.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-22446-01-282016 me objekt: “Blerje e Shërbimit me Roje Private”, me
fond limit 13,545,160 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 22.02.2016, nga autoriteti kontraktor,
Spitali Rajonal Durrës.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagjia 8, H.10, Pall.4, Ap.3

Autoritet Kontraktor:

Spitali Rajonal Durrës
Rruga “Aleksandër Goga”, Lagjia nr.8, Durrës.

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 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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët 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, 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, 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
percaktuara 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 29.01.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të
prokurimeve, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-22446-01-28-2016 me
objekt: “Blerje e Shërbimit me Roje Private”, me fond limit 13,543,160 lekë pa tvsh, i parashikuar
për t’u zhvilluar në datën 22.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal Durrës.
II.2. Në datën 30.01.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme
të prokurimit me argumentat si më poshtë:
1. Kundërshtojmë preventivin e publikuar nga autoriteteti kontraktor pasi mungon zëri për
shpenzimet për armatim. Ndërkohë që në specifikimet teknike autoriteti kontraktor ka
parashikuar:
- Ndalohet kategorikisht marrja e armatimit me vete por ti dorëzohet me procesverbal rojes
së rradhës. Nga sa më sipër duam të saktësohet nëse shërbimi do të kryhet me armatim apo
jo nëse po kërkojmë të vendoset zëri armatim në preventivin e mësipërm.
2. Referuar dokumentave standarte të tenderit autoriteti ka parashikuar afatin e shërbimit 9
muaj e 20 ditë.
Nga sa më sipër duam të përcaktohet i gjithë afati në muaj pra përfshirë edhe 20 ditët. E
kërkojmë këtë pasi nëse do ti kthejmë në ditë 9 muaj dhe 30 ditë të vitit 2016 rezultojnë 295
ditë. Sipas logjikës së shoqërisë sonë referuar edhe rekomandimit të KPP-së datë
12.01.2016 del se 295 ditë/30.5 ditë mesatarisht në muaj=9.67 muaj.
Nga sa më lart duam të dimë nga ana e autoritetit se sa do të jetë afati në muaj.
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3. Referuar tabelës për përllogaritjen e koeficientëve konstatojmë se për 1 vendroje janë
parashikuar dy koeficient rojesh njëherë 1.6 punonjës dhe njëherë 1.09.Ndërkohë referuar
tabelës grafike të shpërndarjes së vendrojeve konstatojmë vetëm një vendroje me shërbim
një Turnësh që është Administrata.
Nga sa më sipër duam të dimë se për kë vendroje është bërë përllogaritja për 1 turn x 1.6=1.6
punonjës.
4. Referuar specifikimeve teknike numri total i punonjësve që do të kryejnë shërbimin është
publikuar 31 roje. Ndërkohë referuar tabelës për përllogaritjen e koeficientëve konstatojmë
se totali i numrit të punonjësve në përllogaritjen e kryer nga autoriteti kontraktor nëse do ti
mbledhim ata arrijnë në 33.09 roje. Kërkojmë të saktësohet numri i rojeve pasi në këtë
mënyrë na keni vënë në konfuzion dhe nuk mund të hartojmë një ofertë ekonomike të saktë.
5. Referuar specifikimeve teknike numri total i punonjësve që do të kryejnë shërbimin është
publikuar 31 roje. Ndërkohë referuar tabelës për përllogaritjen e koeficienteve konstatojmë
se totali i numrit të punonjësve i mbledhur në total është 33.09 roje. Nga përllogaritjet tona
na rezulton se fondi limit nuk është i mjaftueshëm për të hartuar ofertën ekonomike në
përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi si dhe të vetë kërkesave të autoritetit
kontraktor. Me anë të analizës sonë fondi limit duhej të përllogaritej 15,386,871.18 lekë pa
tvsh ndërkohë që autoriteti e ka përllogaritur 13,545,160 lekë pa tvsh.
II.3. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr.348/3 prot datë 08.02.2016 i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k në lidhje me pretendimet e ngritura prej
tij si më poshtë:
- Për pikën e parë të ankesës sqarojmë se zëri shpenzime për armatim zë i cili nuk është në
tabelën e analizës së kostos për një muaj është hequr këtë vit pasi autoriteti ynë nuk ka
kërkuar shërbim roje me armë. Si rrjedhojë do të ndreqet në specifikimet teknike duke u
hequr fjalia e cituar për armatimet.
- Për pikën e dytë të ankesës sqarojmë se afati në muaj i vendosur në DST nga AK është bërë
duke respektuar rekomandimin e KPP datë 12.01.2016. Duke qenë se si ju ashtu si dhe ne
keni respektuar të njëjtin rekomandim sipas përllogaritjes 366 dite/12 muaj =30.5 ditë
mesatarisht në muaj atherë afati i vendosur nga ana jonë prej 9 muaj e 20 ditë është njëlloj
me llogaritjen e tyre prej 9.67 muaj sepse 9 muaj të njëjtë dhe 0.67 muaj x30.5 ditë=20 ditë.
- Për pikën e tretë të ankesës sqarojmë se përllogaritja 1 turn x 1.6 =1.6 punonjës për një
vendroje qëndron dhe është vënë si mënyrë përllogaritje mbështetëse për të llogaritur si
bazë kalkulimi për turnet dhe vendrojet me më shumë turne pasi ky turn përfshin dhe ditët e
festave dhe të pushimit zyrtar. Por këtë vit ky turn nuk është aplikuar nga ana jonë që
lexohet qartazi edhe nga tabela përmbledhëse e vendrojeve dhe përshkrimit të secilit
vendroje dhe turneve përkatëse dhe autoriteti ynë të vetmin punonjës shërbimi (roje) me një
turn (Turni I) ka rojen e administratës koeficienti i të cilit është 1.09 punonjës për vendroje ,
pasi punon vetëm 8 orë dhe nuk përfshihen në përllogaritje ditët e pushimit dhe festave
zyrtare.
- Për pikën e katërt të ankesës sqarojmë se duke qenë se si ju dhe ne kemi përdorur të njëjtën
mënyrë në përputhje me rekomandimin e KPP për përllogaritjen e koeficientëve afat kohor
dhe duke qenë se jemi mbështetur nga një tabelë me numër të përcaktuar me numër vende
rojesh të përcaktuar dhe qartë numrin apo llojin e turnit numri i saktë i rojeve që na
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nevojitet është 31.12 roje numër që është rumbullakosur në 31 sepse nuk ka njësi njerzore
matëse me numër 0.12.
- Për pikën e pestë të ankesës sqarojmë se gjithë përllogaritja e shoqërisë bie poshtë sepse ka
përfshirë në përllogaritje Shpenzimet e Armatimit që nuk e kërkojmë dhe koston mujore të
një vendroje me turn të parë që e kemi sqaruar dhe në pikën më lart ne nuk e kërkojmë vec
atij të adminitratës i cili ka edhe koeficient tjetër.
Përsa cituam më lart ankesa tuaj nuk pranohet.
II.4. Në datën 15.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me
pretendimet si më poshtë:
-

Duke qenë se autoriteti kontraktor ka pranuar pjesërisht ankesën tonë i kërkojmë KPP të
marrë në shqyrtim ankesën për sa më poshtë vijon:
Referuar specifikimeve teknike numri total i punonjësve që do të kryejnë shërbimin është
publikuar 31 roje. Ndërkohë referuar tabelës për përllogaritjen e koeficientëve konstatojmë
se totali i numrit të punonjësve në përllogaritjen e kryer nga autoriteti kontraktor nëse do ti
mbledhim ata arrijnë në 33.09 roje.
Kundështojmë llogjikën e përdorur nga AK në kthim përgjigje në lidhje me këtë pikë pasi
diferenca prej 0.12 është pjesë përbërëse e koeficientit dhe është i domosdoshëm në
përllogaritjen e ofertës ekonomike. Autoriteti thekson se ka bërë rrumbullakosje nga 31.12
roje në 31 roje me arsyetimin se nuk ka njësi njerzore matëse me numër 0.12. Me këtë
arsyetim absurd autoriteti kundërshton veten pasi koeficientin e rojeve e ka parashikuar 4.8
roje shërbimin 24 orësh, 1.09 shërbimin 8 orësh orari zyrtar etj. Nëse autoriteti do të ndiqte
llogjikën se nuk ka njësi matëse njerzore atëherë edhe 0.8 dhe 0.9 nuk janë njësi matëse
njerzore për rrjedhojë duhet ti rrumbullakosë.
Numri është i paqartë dhe mund të krijojë problematika në të ardhmen si gjatë procedurës
së paraqitjes së ofertave ashtu edhe gjatë procedurës së shqyrtimit dhe vlerësimit të
dokumentacionit në mënyrë të barabartë dhe të paanshme për të gjithë pjesmarrësit në
procedurë. Si rrjedhojë AK duhet të modifikojë numrin total të rojeve të vendosur në DT
duke vendosur numrin e saktë të totalit të rojeve prej 31.12 roje.

II.5. Në datën 24.02.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës Nr. 494/1 Prot datë 23.02.2016 ka
dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e
prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit që disponon në lidhje me procedurën e mësipërme të
prokurimit,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues, “Eurogjici Security” sh.p.k se
“Referuar specifikimeve teknike numri total i punonjësve që do të kryejnë shërbimin është publikuar
31 roje. Ndërkohë referuar tabelës për përllogaritjen e koeficientëve konstatojmë se totali i numrit
të punonjësve në përllogaritjen e kryer nga autoriteti kontraktor nëse do ti mbledhim ata arrijnë në
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33.09 roje, Numri është i paqartë dhe mund të krijojë problematika në të ardhmen si gjatë
procedurës së paraqitjes së ofertave ashtu edhe gjatë procedurës së shqyrtimit dhe vlerësimit të
dokumentacionit në mënyrë të barabartë dhe të paanshme për të gjithë pjesmarrësit në procedurë.
Si rrjedhojë AK duhet të modifikojë numrin total të rojeve të vendosur në DT duke vendosur numrin
e saktë të totalit të rojeve prej 31.12 roje, Komisioni i prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit të procedurës objekt ankimimi Seksioni I pika 2.2. është
përcaktuar si vijon:
Objekti i kontratës : Shërbimi që kërkohet: Sherbim me Roje private per vitin 2016 ne ambientet e
Spitalit Rajonal Durrës, me qëlim ruajtjen e qetësisë, rendit, sigurisë së jetës së personelit gjatë
orarit zyrtar dhe parandalimin e cdo tentative ose veprimi që ka për synim vjedhjen ose dëmtimin e
pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme.
Nr Vende rojet ne SRD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Poliklinika Qendrore (ambulanca)
Urgjence pranimi
Parkingu Urgjences,
Hyrja ne Kirurgji (pavioni)
Hyrja ne 4 kateshe(Patologji+Ort+Okul.)
Hyrja ne Maternitet
Pavionet e Pediatrise+ Parkimi i Pediatrise
Parkingu kryesor i madh + tankeri,
Drejtoria (Administrata) 8 ore ora 8:00-16:00

Turnet
Turni I-III
Turni I-II-III
Turni I-II
Turni I-II-III
Turni I-II
Turni I-II
Turni I-II-III
Turni II-III
Turni I

2 (dy) Turne
3(tre) Turne
2(dy) Turne
3(tre)Turne
2(dy) Turne
2(dy) Turne
3 (tre)Turne
2(dy) Turne
1(nje) Turn

Kohëzgjatja në muaj 9 e 20 dite ose ditë
III.1.2. Në shtojcën 9 “Specifikime Teknike” përcaktohet se: Personeli kryesor dhe personeli i
shërbimit në detyrë (roje objekti) i shoqërive private të ruajtjes dhe të sigurisë fizike të objekteve,
duhet të plotësojnë kushtet dhe kriteret e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për këto shoqëri.
I
Nr.
1
2
3
4

Emertimi
Shpenzime per page baze
Shtese mbi page per turn II
Shtese mbi page per turn III
Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetsore
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Shpenzime per uniforme dhe veshembathje

6
7
8

Shpenzime per nderlidhje
Shpenzime te tjera (administrative, etj.)
Fitimi
Totali i shpenzimeve per nje roje/muaj

Vlera (Lek) per nje roje
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Shënim: Zëri shtesa mbi pagë për ditë pushimi dhe festash është hequr nga tabela pasi mbulohet me
nr.Rojesh.
Gjithashtu në shtojcën më sipër është publikuar edhe tabela e përllogaritjeve të koeficientëve
përkatësisht:
- për një vendroje me 3 (tre) turne koeficienti është 4.8 dhe në total 3 x 4.8 = 14.4 punonjes
me 3 turne;
- per nje vend-roje me 2 (dy) turne, 2 turne x 1.6 = 3.2 punonjes , 5 vendroje x 3.2 = 16
punonjes me 2 turne;
- per nje vend-roje me 1 turn x 1.6 = 1.6 punonjes
- ne rastin e nje vend-roje qe ben 1 turn por vetem nga e hena ne te premte dhe qe ditet e
pushimit zyrtar nuk ka sherbim (administrata ) perllogaritja do te jete : 1 turn x 1.09 = 1.09
punonjes , 1 x 1.09 = 1.09 punonjes me 1 turn (administrata).
Sherbimi do te kryhet per 24 ore ne dite per te gjitha ditet kalendarike duke perfshire te shtune dhe
te djele dhe ditet e festave sipas grafikut te meposhtem.
Numri total i punonjesve(roje) do te jete 31(tridhjete e nje)
Nr Vende rojet ne SRD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.Poliklinika Qendrore (ambulanca)
2.Urgjence pranimi
3.Parkingu Urgjences
4.Hyrja ne Kirurgji+holli(pavioni)
5.Hyrja
ne
4
kateshe(Patologji+Ort+Okul.) +Imazheri
6.Hyrja ne Maternitet
7.Pavionet e Pediatrise+ Parkimi i
Pediatrise
8.Parkingu kryesor i madh + tankeri
9.Drejtoria (Administrata)
8 ore
ora 8:00-16:00
TOTALI i vend-rojeve per cdo turn

Turn
I

Turn
II

Turn
III

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

7

5

1
8

1
1
1

III.1.3. Referuar përcaktimeve sa më sipër në dokumentat e tenderit, specifikimeve teknike,
koeficientëve të rojeve për këtë shërbim, numrin e turneve, numrin e vendrojeve si dhe të gjithë
elementët e tjerë të përshkruar më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se autoriteti
kontraktor nuk ka përcaktuar në mënyrë të saktë numrin total të rojeve të nevojshëm për realizimin
e këtij shërbimi. Komisioni konstaton se mbledhja aritmetikore e rojeve për secilën vendroje nuk
përputhet me numrin në total që rezulton nga kjo përllogaritje. Nga përllogaritjet e kryera
konstatohet se numri total i rojeve rezulton të jetë 31.49 roje. Kjo shifër rezulton nga mbledhja në
total e numrit të rojeve përkatësisht 16 roje për dy turne përkatësisht për turnet (I,III) (II,III) (I,II),
14.4 për tre turne (I,II,III) dhe 1.09 roje turni (I) per vendrojen e administratës i cili sipas
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përcaktimeve të autoritetit kontraktor do të kryejë shërbimin vetëm për turnin e parë nga ora 08:0016:00.
Gjithashtu pretendimi i autoritetit kontraktor se numri i rojeve që duhen për realizimi e këtij
shërbimi është 31.12 por duke qenë se nuk ekziston njësi matëse njerzore 0.12 e për këtë arsye është
rrumbullakosur shifra me 31 është e pabazuar dhe nuk gjen mbështetje ligjore.
Komisioni sqaron se numri në total i rojeve në mënyrë të pashmangshme duhet të jetë rrjedhojë e
veprimeve aritmetikore të sakta si shumë totale e rojeve për cdo vendroje. Nuk duhet të ketë asnjë
mospërputhje midis tyre pasi në të kundërt mund të shkaktojë konfuzion tek operatorët ekonomikë
në përllogaritjen e ofertave të tyre.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, numri i rojeve që nevojiten për kryerjen e shërbimit të
kërkuar nga autoriteti kontraktor, në një vendroje, është element dhe tregues i nevojshëm për
operatorët ekonomikë për përgatitjen e ofertave ekonomike, por gjithashtu i nevojitet edhe
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për krahasimin e ofertave, nisur nga kosto për një roje pasi
mospërcaktimi i saktë i numrit të rojeve do të sillte konfuzion në mënyrën e ofertimit nga ana e
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, të cilët, do të ofertonin duke i përllogaritur ofertat e tyre
ekonomike me numër të ndryshëm rojesh, e rrjedhimisht në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të Ligjit
nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
Përcaktimi i numrit të rojeve ashtu sikundër të gjithë elementët e tjerë të përshkrimit të mënyrës së
kryerjes së shërbimit është një moment shumë i rëndësishëm dhe autoriteti kontraktor duhet ta
përcaktojë sakësisht atë pasi kjo ndikon drejtpërdrejtë në përllogaritjen dhe paraqitjen e ofertës
ekonomike nga ana e operatorëve ekonomikë.
III.1.4. Në nenin 46, pika 1 gëmra “b” e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se : “ […] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
III.1.5. Neni 53 pika 3 e Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar
parashikohet shprehimisht se: 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.
III.1.6. Në nenin 23 pika 1,2 dhe 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndryshuar parashikohet se :
“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.
3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor......
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III.1.7. Në interpretim të nenit sa më sipër del qartësisht qëllimi i normës juridike e cila detyron
autoritetin kontraktor që në hartimin e specifikimeve teknike të përshkruajë sa më qartë të gjithë
elementët e mallrave punëve apo shërbimeve objekt prokurimi në funksion të trajtimit të njëjtë dhe
të barabartë të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në mënyrë që edhe ofertat e tyre të hartohen në
përputhje me specifikimet dhe kërkesat e autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit. Në rastin
konkret mospërcaktimi saktë i numrit total të rojeve për realizimin e këtij shërbimi krijon konfuzion
tek operatorët ekonomikë pjesmarrës në përllogaritjen e ofertës.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sa i takon kërkesës për
përcaktimin e saktë të numrit të rojeve qëndron.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-22446-01-28-2016 me objekt:
“Blerje e Shërbimit me Roje Private”, me fond limit 13,543,160 lekë pa tvsh, i parashikuar
për t’u zhvilluar në datën 22.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal Durrës.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 202 Protokolli; Datë 15.02.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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