KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 32/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 12.02.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Be-Is” &
“Egland” sh.p.k nga procedura e prokurimit “Tender i hapur” me
objekt: “Ndërtimi i Qendrës Shëndetësore Divjakë”, me fond limit
43.487.380 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 19.12.2014, nga
autoriteti kontraktor, Bashkia e Divjakës.”

Ankimues:

“Be-Is” & “Egland” sh.p.k
Rruga “Barrikadave”, nr. 144
Tiranë

Palë e ankimuar:

Bashkia e Divjakës

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. 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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorёt 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, 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. Ankimuesi 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 19.11.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Tender i hapur”
me objekt: “Ndërtimi i Qendrës Shëndetësore Divjakë”, me fond limit 43.487.380 lekë (pa
TVSH).
II.2. Në datën 19.12.2014 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Nё datёn 06.01.2015 operatorët ekonomikë pjesëmarrës janë njoftuar elektronikisht për
klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Nё kёtё procedurё ofertuesit kanё paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), pёrkatёsisht:
“Avduli”
“Derveni-1” & “Varaku-E”
“Aurora Konstruksion”
“Aluera” & “Kacdedja”
“Salillari”
“Be-Is” & “Egland” sh.p.k”
“Xhimo & Kleo” & “G.P.G”
“Sterkaj ”
“Vajanihe”
“Vëllezërit Hysa”

31.005.037,95 lekë,skualifikuar
36.503.131 lekë, skualifikuar
37.774.035 lekë, skualifikuar
38.935.050 lekë, skualifikuar
39.137.385 lekë, skualifikuar
40.398.050 lekë, skualifikuar
41.084.810 lekë, kualifikuar
41.304.326 lekë, kualifikuar
0
0
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Operatori ekonomik “Be-Is” & “Egland” sh.p.k” sh.p.k është skualifikuar për arsyet si më
poshtë:
1. Për fabrikën e betonit nuk është paraqitur leje mjedisore Kodi III. 1B nga
shoqëria Be – Is, e cila bie në kundërshtim me pikën e) “Kriteri teknik” tek
kriteret e vecanta të kualifikimit në DST.
2. Për plotësimin e kriterit “Punë e ngjashme” shoqëria Be – Is ka paraqitur
kontrata me objekt ”Ndërtim i Qendrës Shëndetësore në Komunën Gjoricë,
Qarku Dibër” e cila është në gjuhën angleze së bashku me amendamentet për
shtesë kontrate. Kjo bie në kundërshtim me DST në të cilën përcaktohet gjuha
shqip si gjuhë zyrtare.
II.4. Në datën 08.01.2015 operatori ekonomik “Be-Is” & “Egland” sh.p.k, ka bёrё ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e
mësipërme e prokurimit. Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit, ankimuesi ka sqaruar si
vijon:
“Në shkurt të vitit 2013 ka hyrë në fuqi ligji nr. 10448, datë 14/07/2011 “Për lejet e
mjedisit”, i cili ka parashikuar sistemin e ri të lejeve të mjedisit. Në shtojcën 1 të këtij ligji
parashikohen veprimtaritë që duhet të pajisen me Leje mjedisi të tipit A, B dhe C, nëvarësi
të kapacitetit prodhues kufi. Gjithashtu në nenet 30 dhe 31 të ligjit të sipërcituar
parashikohet respektivisht se: “Operatori i një instalimi ekzistues të tipit A ose të tipit B ,
brenda dy viteve nga hyrja në fuqi e këtij ligji i dërgon Agjencisë Kombëtare të Mjedisit,
përmes QKL-së, kërkesën për rishikimin e kushteve të lejes ekzistuese të mjedisit të tipit A
ose të tipit B, sipas rastit, në përputhje me kërkesat e reja të këtij ligji dhe planin e
përputhshmërisë , së bashku me afatet përkatëse” dhe “Të gjitha instalimet ekzistuese të
tipit C zbatojnë dispozitat përkatëse të këtij ligji jo më vonë se dy vjet nga hyrja në fuqi e
ligjit.”
Përsa i përket arsyes së dytë të skualifikimit, ankimuesi sqaron se:
“Ne kemi ngarkuar edhe një kontratë të ngjashme tjetër e cila është “Punime rahabilituese
Pallati i Kongreseve” i cili ka një vlerë 31.632.639 lekë pa TVSH, e cila plotëson kushtin e
punimeve të ngashme.”
II.5. Në datën 15.01.2015, nëpërmjet shkresës nr. 83/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën përsa i përket arsyes së parë të
skualifikimit, pa u shprehur për arsyen e dytë të skualfikimit.
II.6. Në datën 16.01.2015 ankimuesi ka depozituar ankesё pranё Komsionit tё Prokurimit
Publik, duke parashtruar tё njёjtat pretendime si edhe nё autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 26.01.2015 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 46/2
prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 155/1 prot., datë 23.01.2015 me dokumentacionin
bashkëngjitur saj, në të cilën jepet informacion mbi procedurën e mësipërme të prokurimit
dhe ankesën e operatorit ekonomik ankimues. Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit,
autoriteti kontraktor ka sqaruar se:
“[…] Në dokumentat e tenderit është kërkuar që për fabrikën e betonit, në rast se është në
pronësi të firmës, duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë si dhe leja
mjedisore Kodi III.1B, lëshuar nga Qëndra Kombëtare e Licencimit. Në rast se fabrika e
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prodhimit të betonit është me qira, duhet të paraqitet kontrata e qirasë e shoqëruar me leje
mjedisore Kodi III 1B, lëshuar nga QKL-ja.
Për përmbushjen e këtij kriteri “Be-Is” & “Egland” sh.p.k ka paraqitur kontratën e
furnizimit me beton datë 24.04.2014, të lidhur me shoqërinë “Rafaelo 2002” dhe një leje
mjedisore të datës 29.07.2009 të lëshuar nga Drejtoria e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis
dhe Lejeve, cka bie në kundërshtim me kërkesën e dokumentave të tenderit në të cilën është
kërkuar…leja mjedisore Kodi III.1B, lëshuar nga QKL-ja. Leja Mjedisore e datës
29.0.2009, e lëshuar nga Drejtoria e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis dhe Lejeve pranë
Ministrisë së Mjedisit, nuk përmban kategorinë e caktuar Kodi III.1B, e kërkuar në
dokumentat e tenderit, e cila është konsideruar një dokument i rëndësishëm për t’u
përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, pasi vendi në të cilin do të ndërtohet
ky objekt është zonë e banuar, e rrethuar me shumë shtëpi banimi, për të cilën ndotja e
mjedisit duhet të jetë e kontrolluar.”
Autoriteti kontraktor nuk shprehet lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit të ankimuesit.
II.8. Në datën 29.01.2015, nëpërmjet shkresës 46/4 prot., Komsioni i Prokurimit Publik i
kërkoi eksperizë të specializuar Qendrës Kombëtare të Licencimit, si organ kompetent në
fushën e licencimit përsa i përket Lejes Mjedisore nr. 416 prot., datë 29.07.2009, lëshuar
nga Drejtoria e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis dhe Lejeve, pranë Ministrisë së Mjedisit,
Pyjeve dhe Administrimit të Ujravë, në emër të shoqërisë “Rafaelo 2002” sh.p.k.
II.9. Nëpërmjet shkresës nr. 464/1 prot., datë 10.02.2015 me objekt: “Kthim përgjigje”
Drejtoria e Kërkimit dhe Udhëheqjes Metodologjike pranë Qendrës Kombëtare të
Licencimit, ka dhënë gjykimin e saj lidhur me sa është kërkuar nga Komisioni i Prokurimit
Publik në shkresën 46/4, datë 29.01.2015.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara
nga autoriteti kontraktor
Arsyeton:
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të ankimuesit sipas së cilës Për fabrikën e betonit
nuk është paraqitur leje mjedisore Kodi III. 1B nga shoqëria BE – IS, e cila bie në
kundërshtim me pikën e) “Kriteri teknik” tek kriteret e vecanta të kualifikimit në DST. ,
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se:
III.2.1. Në shtojcën 10 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”,
gërma “e”, ndërmjet të tjerave, nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar kërkesa e
mëposhtme:
Fabrike betoni

Cope 1

Pronesi ose me qera
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o Për fabrikën e prodhimit të betonit, në rast se është në pronesi të firmës, duhet të
paraqiten dokumenta që vërtetojnë pronësinë, si edhe leja mjedisore Kodi III. 1B
lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licensimit.
o Në rast se fabrika e prodhimit të betonit, është me qera, duhet të paraqitet kontrata e
qerasë e shoqëruar me leja mjedisore Kodi III. 1B lëshuar nga Qendra Kombëtare e
Licensimit.
o Ofertuesi së bashku me dokumentat e mësipërme duhet të paraqesë të plotësuar e të
nënshkruar edhe Deklaratën sipas Shtojcës 9 të DST.
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur prej ankimuesit u konstatua se nga ana
e këtij të fundit është paraqitur kontratë furnizimi me subjektin “Rafaelo 2002” sh.p.k, si
dhe dokumenti “Leje Mjedisore” me nr. 416 prot., datë 29.07.2009, lëshuar nga Drejtoria e
Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis dhe Lejeve pranë Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujrave, në emër të shoqërisë “Rafaelo 2002” sh.p.k.
III.1.3. Në lidhje me Lejen Mjedisore dhe përshtatshmërinë e tij me kriterin e vendosur nga
autoriteti kontraktor në këtë procedurë prokurimi, Komisioni i Prokurimit Publik vendosi t’i
drejtohej shkresërisht (shkresa nr. 464/1 prot., datë 10.02.2015), për një ekpertizë të
specializuar, Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL), që aktualisht është edhe institucioni
kompetent për lëshimin e lejeve mjedisore për një konfirmim nëse Leja Mjedisore nr. 416
prot., datë 29.07.2009, lëshuar nga Drejtoria e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis dhe Lejeve,
pranë Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujravë, në emër të shoqërisë
“Rafaelo 2002” sh.p.k, (bashkëngjitur shkresës) është i vlefshëm/barazvlefshëm me Lejen
Mjedisore, lëshuar nga QKL sipas kodit III 1.B.
III.1.4. Nëpërmjet shkresës nr. 464/1 prot., datë 10.02.2015, Drejtoria e Kërkimit dhe
Udhëheqjes Metodologjike pranë Qendrës Kombëtare të Licencimit, në përgjigje të shkresës
së KPP-së nr. 46/4 datë 29.01.2015, informon si më poshtë:
1. Në përputhje me nenin 55 të ligjit nr. 10081, datë 23.02.2009 “Për Licencat,
Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë”, të gjitha institucionet qendrore
duhet të publikonin në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, të gjitha të
dhënat dhe dokumentacionin e përcaktuar, sipas parashikimeve të këtij ligji për
licencat/autorizimet/lejet e vlefshme e të dhëna prej tyre, deri në ngritjen dhe
funksionimin e QKL-së. Nga kontrolli i të dhënave të publikuara në Regjistrin
Kombëtar të Licencave dhe Lejeve rezulton se, Leja Mjedisore nr. 416 prot., datë
29.07.2009, lëshuar nga Ministria e Mjedisit për subjektin “Rafaelo 2002” sh.p.k
(bashkëngjitur shkresës tuaj nr. 46/4 prot., datë 29.01.2015) nuk është publikuar në
Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve.
2. Në interpretim të pikës 6 të kësaj leje mjedisore, bazuar në pikën 1 të nenit 53 të
ligjit të sipërcituar, licebcat/autorizimet/lejet kompetencë e institucioneve qendrore,
të lëshuara përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, janë të vlefshme deri në afatin për të
cilin janë lëshuar.
3. Gjithashtu në nenet 30 dhe 31 të ligjit nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e
mjedisit”, i ndryshuar, parashikohet respektivishtse “Të gjitha instalimet ekzistuese
të tipit A dhe të tipit B do të zbatojnë të gjitha dispozitat e këtij ligji jo më vonë se 8
(tetë) vjet nga hyrja në fuqi e tij.
Operatori i një instalimi ekzistues të tipit A ose të tipit B, brenda dy viteve nga hyrja
në fuqi e këtij ligji, i dërgon Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, përmes QKL-së,
këkesën për rishikimin e kushteve të lejes ekzistuese të mjedisit të tipit A ose të tipit
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B, sipas rastit, në përputhje me kërkesat e reja të këtij ligji dhe planin e
përputhshmërisë, së bashku me afatet përkatëse…” dhe “Të gjitha instalimet
ekzistuese t ë tipit C zbatojnë dispozitat përkatëse të këtij ligji jo më vonë se dy vjet
nga hyrja në fuqi e ligjit.”
Për rrjedhojë, mbështetur në argumentimin e mësipërm dhe legjislacionin në fuqi arrijmë në
përfundimin se Leja Mjedisore nr. 416 prot., datë 29.07.2009, lëshuar nga Ministria e
Mjedisit për subjektin “Rafaelo 2002” sh.p.k është e vlefshme.”
Bazuar në ekspertizën e ofruar nga QKL dhe legjislacionin e cituar më lart, Komisioni arrin
në përfundimin se Leja Mjedisore nr. 416 prot., datë 29.07.2009, lëshuar nga Drejtoria e
Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis dhe Lejeve, pranë Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujravë, në emër të shoqërisë “Rafaelo 2002” sh.p.k, është i
vlefshëm/barazvlefshëm me kriterin e kërkuar nga autoriteti kontraktor.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me arsyen e skualifikimit të ankimuesit, sipas së cilës, për plotësimin e kriterit
“Punë e ngjashme” shoqëria “Be – Is” ka paraqitur kontrata me objekt ”Ndërtim i Qendrës
Shëndetësore në Komunën Gjoricë, Qarku Dibër” e cila është në gjuhën angleze së bashku
me amendamentet për shtesë kontrate dhe kjo bie në kundërshtim me DST në të cilën
përcaktohet gjuha shqip si gjuhë zyrtare, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1 Në shtojcën 10 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”,
gërma “a” të dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit, nga ana e autoritetit
kontraktor është parashikuar kërkesa e mëposhtme:
a)Punë të ngjashme
Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë prej 50% e vlerës së përllogaritur të
kontratës, që prokurohet, dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit
ose
punë të ngjashme, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri
viteve të fundit, sa dyfishi i vlerës limit të kontratës, që prokurohet.
Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.
Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në
deklaratat e dokumentat e mëposhtme:
Për kontrata të realizuara me Institucione shtetërore, :
Deklaratën sipas shtojcës Nr. 8, shoqëruar me:
· Situacionin përfundimtar; dhe
· Aktin e kolaudimit; dhe
· Kontrata
Për kontrata të realizuara me subjekte private: Kontrata, leja e ndërtimit, situacioni
përfundimtar, akt i kolaudimit, leja e përdorimit, faturën tatimore të deklarimit të objektit
në organet tatimore.”
III.2.2. Në procedurën e mësipërme të prokurimit, operatori ekonomik “Be-Is” sh.p.k ka
ofertuar si anëtar i bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Be-Is” sh.p.k & “Egland” sh.p.k.
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Sipas kontratës së bashkëpunimit të lidhur në datën 16.12.2014 për procedurën e mësipërme
të prokurimit, shoqëria “Be-Is” sh.p.k ka marrë përsipër të kryejë punimet në masën 90%,
sipas ndarjes në preventiv, ndërsa shoqëria “Egland” sh.p.k ka marrë përsipër 10% të
kryerjes së punimeve sipas ndarjes në preventiv.
III.2.3. Për plotësimin e kërkesës së autoritetit kontraktor për eksperiencat e mëparshme,
operatori ekonomik “Be-Is” sh.p.k ka paraqitur dy kontrata:
1. Kontratën e lidhur me Ministrinë e Kulturës në datën 06.08.2014, me objekt:
“Punime rehabilituese Pallati i Kongreseve”, me vlerë 31.656.675 lekë (me TVSH),
shoqëruar me:
- Shtesë kontrate datë 12.09.2014 me vlerë 6.302.512 lekë me TVSH.
- Proces verbal kolaudimi datë 28.10.2014
- Formular Vlerësimi, lëshuar nga Ministria e Kulturës për objektin “Punime
rehabilituese për pallatin e Kongreseve”, me vlerë 37.959.167 lekë me TVSH.
- Çertifikatë e marrjes në dorëzim, datë 27.11.2014.
- Fatura tatimore shitjeje me vlerën e investimit.
- Situacione punimesh me vlerën e investimit.
2. Kontratën e lidhur me PNUD-in në datën 09.07.2012, në gjuhën agleze, me objekt:
“Ndërtim Qendre Shëndetësore Komuna Goricë, Rrethi Mat”, me vlerë 140.035,44
USD. Kjo kontratë është shoqëruar me:
- Fatura tatimore shitje.
- Procesverbal të marrjes në dorëzim të punimeve datë 20.12.2012, në gjuhën
shqip.
- Formular Vlerësimi, lëshuar nga PNUD-i, në gjuhën shqip.
- Situacionet përfundimtare
III.2.4. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, 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.”
“Aftёsia teknike: operatorёt ekonomikё vёrtetojnё se zotёrojnё kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritё, pajisjet e asete tё tjera fizike,
aftёsitё organizative, reputacionin dhe besueshmёrinё, pёrvojёn e duhur si dhe personelin e
nevojshёm pёr tё zbatuar kontratёn, siç ёshtё pёrshkruar nga autoriteti kontraktor nё
njoftimin e objektit tё kontratёs.”
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kontrata e lidhur me Ministrinë e Kulturës
është paraqitur nga operatori ekonomik “Be-Is” sh.p.k në gjuhën shqip dhe është shoqëruar
me dokumentacionin përkatës, në përputhje me kërkesat e autoritetin kontraktor për
përvojën e mëparshme si dhe është konform Kreut VII, pika 2 “Bashkimi i operatorëve
ekonomikë”, gërma “c”, paragrafi i parë i VKM-së nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e
prokurimit publik”, i ndryshuar, ku parashikohet: “Çdo operator ekonomik duhet të
përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP-së, dhe ato të përcaktuara
në dokumentat e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike
duhet të përmbushen nga i gjithë grupi, i marrë së bashku, në përputhje me përqindjen e
pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.”
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Pra pavarësisht faktit se kontrata e lidhur me PNUD-in është hartuar në gjuhë të huaj, kriteri
i mësipërm i autoritetit kontraktor përmbushet nga kontrata e lidhur me Ministrinë e
Kulturës e cila, së bashku me dokumentacionin bashkëngjitur saj rezulton e hartuar në
gjuhën shqip, sikurse parashikohet në rregullat e prokurimit publik.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.

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”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,

Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Be-Is” & “Egland” sh.p.k.
për procedurën e prokurimit “Tender i hapur” me objekt: “Ndërtimi i Qendrës
Shëndetësore Divjakë”, me fond limit 43.487.380 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 19.12.2014, nga autoriteti kontraktor, Bashkia e Divjakës.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin për skualifikimin e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Be-Is” sh.p.k & “Egland” sh.p.k, duke e kualifikuar këtë
ofertues.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga bashkimi
i operatorëve ekonomikë “Be-Is” sh.p.k & “Egland” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 46 Protokolli;
Datë 16.01.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
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