KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 993/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 27.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Fastech” sh.p.k. & “Soft & Solution” sh.p.k. nga procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-50676-09-23-2016,
me objekt “Ndërtimi i regjistrit elektronik të rekordeve të pacientit
për Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor”,
me fond limit limit 137.542.644 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
20.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Fondi i Sigurimit të
Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH)”.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Fastech” sh.p.k. & “Soft &
Solution” sh.p.k.
Rr.“Brigada VIII”, Ndërtesa 8, hyrja 16, Ap. 12, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
(FSDKSH)
Rruga: “Sami Frashëri”, Nr. 8, Tiranë

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
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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”;
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 24.09.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF50676-09-23-2016, me objekt “Ndërtimi i regjistrit elektronik të rekordeve të pacientit për
Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor”, me fond limit limit 137.542.644
lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 20.10.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët, kanë
paraqitur ofertat ekonomike (me TVSH) përkatësisht:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Fastech” sh.p.k.
& “Soft & Solution” sh.p.k.
123.980.000 lekë, skualifikuar
2. "Infosoft Systems" sh.p.k.
130.489.000 lekë, skualifikuar
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3.
4.
5.
6.

"B 360" sh.p.k.
"C.C.S." sh.p.k.
"Euro Inform" sh.p.k.
"Intracom" sh.p.k.

nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

II.3. Në datën 10.11.2016 operatori ekonomik ankimues është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë:
[...]
Mungesë Dokumentacioni:
1. CV e punonjësve të pafirmosura.
Nga bashkimi i operatorëve ekonomikë Fastech dhe Soft&Solution:
Për Fastech CV të firmosura kanë, 1.Andis Papa; 2.Erion Papalio; 3.Elsid Shima; 4.Gerti Cenko;
5.Vilma Spada.
Denis Metko ka cv fotokopje të panoterizuar,
Geraldo Hoxha ska firmë në CV,
Alvi Beqo ka CV, por i ka përfunduar kontrata e punës,
Armela Hoxha ka Cv por ska diplomë,
Operatori Soft& Solution nuk ka sjellë asnjë CV të firmosur.
Në DST përcaktohet se të paktën 10 veta personel teknik të cilët duhet të paraqesin, kopje të
noterizuar të diplomës, CV, çertifikata dhe kontratat e punës.
2. Në DST përcakohet se punonjësit inxhinierë duhet të jenë pjesë e stafit të operatorit ekonomik,
minimumi 6 muajt e fundit, kjo e dëshmuar me listëpagesat, E-sig 025, të çertifikuar nga organet
tatimore.
Në rastin konkret listëpagesat e punonjësve janë sjellë deri në muajin gusht, dhe jo për muajin
shtator, i cili është dhe muaji fundit para datës së hapjes së procedurës së tenderit, ne datën 20
tetor 2016.
3.Sipas nenit 74, të VKM nr 914, dt 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, “Bashkimi i Operatoreve Ekonomik citohet se : Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet
të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit,
përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë
secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët
e bashkimit caktojnë me prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës.
Në rastin konkret të bashkimit të shoqërive Fastech dhe Soft&Solution, prokura është bërë para
marëveshjes së bashkëpunimit, kjo vërtetuar dhe me Numrin Noterial, Prokura posacme mban, Nr
6492 Rep, ndërsa Marëveshja e bashkepunimit mban numrin 6493 Rep.
II.4. Në datën 14.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e tij. Konkretisht në ankesë pretendohet si më poshtë:
1. Përsa i përket kontratës së bashkëpunimit sqarojmë sa më poshtë:
[...] operatorët ekonomikë kanë lidhur ndërmjet tyre “kontratë bashkëpunimi e përkohshme
midis operatorëve ekonomikë” datë 17.10.2016, nr. 6493 Rep. Gjithashtu sipas përcaktimit
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të nenit 74/2 është hartuar dhe prokura duke përcaktuar përfaqësuesin e grupit. Prokura
është nënshkruar përpara noterit po në datën 17.10.2016.
Sipas pretendimit të KVO-së së autoritetit tuaj kontraktor duke qenë se prokura ka numrin e
repertorit 6492 dhe kontrata 6493, bashkimi i operatorëve ekonomikë është i pavlefshëm,
pasi numri i repertorit të prokurës duhet të ishte pas numrit të repertorit të kontratës së
bashkëpunimit.
Ky konkluzion është absurd dhe plotësisht në shkelje të ligjit. Fillimisht duhet theksuar se
kontrata e bashkimit të operatorëve ekonomikë dhe prokura mbajnë të njëjtën datë pra janë
noterizuar në datën 17.10.2016, dhe çështja e vendosjes së numrit të repertorit dhe
koleksionit nga noteri është thjesht administrative e regjistrimit të dokumentave në regjistrin
noterial dhe nuk ndryshon në thelb as legjitimitetin e bashkimit të operatorëve ekonomikë
dhe as përfaqësimin e këtij bashkimi sipas prokurës.
Kontrata e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Soft & Solution” sh.p.k. & “Fastech”
sh.p.k. përmban të gjithë elementët e kërkuar nga neni 74/2 të VKM nr. 914, datë
29.12.2014, pra:
Është e noterizuar;
Përcaktohet përfaqësuesi i grupit;
Përcaktohet përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementët konkrete,
që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.
Pra plotësohen të gjithë elementët konkretë që i nevojiten bashkimit të operatorëve
ekonomikë për të qenë të suksesshëm në një procedurë prokurimi.
.... të dy dokumentet janë noterizuar në të njëjtën ditë dhe në të njëjtin moment, pra dhe
vullneti i operatorëve ekonomikë është shprehur në momentin e atycastshëm përpara noterit
dhe jo me diferencë kohe. Regjistrimi i thjeshtë në regjistrin noterial nuk cënon në asnjë rast
vullnetin e operatorëve ekonomikë për të hyrë në këtë kontratë dhe as cilësinë e
përfaqësuesit të këtij bashkimi operatorësh për të marrë përsipër të drejtat dhe detyrimet
sipas kontratës por edhe sipas ligjit të prokurimit publik. Kontrata është veprim juridik me
anë të së cilës një ose disa palë krijojnë, ndryshojnë ose shuajnë një marrëdhënie juridike
[...]. Në rastin konkret të dyja palët kanë dhënë pëlqimin e tyre për të drejtat dhe detyrimet
përkatëse, është në formën e kërkuar nga ligji i veçantë dhe ka objekt qartësisht të
përcaktuar....
Pra nuk ka asnjë element thelbësor dhe as formal që ta bëjë kontratën e bashkimit të
operatorëve ekonomikë dhe prokurën e përfaqësimit të pavlefshme apo në kundërshtim me
kërkesat e nenit 74 të VKM nr. 914[...]
Referuar sa më sipër rezulton e qartë dhe pa asnjë ekuivok se autoriteti kontraktor duhet të
gjykojë nëse plotësohen kriteret e kualifikimit apo jo dhe jo të gjykojë mbi vërtetësinë e një
dokumenti apo kontrate..... Sqarojmë gjithashtu faktin se një dokument noterial mund ta
shpallë të pavlefshme apo të paligjshëm vetëm gjykata dhe asnjë institucion tjetër, pasi
referuar kodit administrativ të RSH ky veprim do të konsiderohej si absolutisht i
pavlefshëm.[...].

2. Në lidhje me refuzimin e ofertës për listëpagesat e punonjësve, të cilat janë sjellë deri në muajin
gusht, dhe jo për muajin shtator, i cili është edhe muaji i fundit para datës së hapjes së procedurës
së tenderit, në datën 20 tetor 2016, sqarojmë:
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[...] pra kërkohet që inxhinierët duhet të jenë pjesë e stafit të operatorit ekonomik, kjo e dëshmuar
me listëpagesat E-sig 025, të çertifikuar nga organet tatimore. Bashkimi i operatorëve kanë
paraqitur listëpagesat e – sig 025 të çertifikuara nga organet tatimore.
Fillimisht duhet tju rikujtojmë se data e hapjes së procedurës së prokurimit ka qenë data 19 tetor
2016, e cila më pas me anë të një njoftimi u shty më datë 20 tetor 2016.
Ju pretendoni se listëpagesat duheshin dorëzuar dhe për muajin shtator, pasi 6 muajt e fundit sipas
kriterit të vendosur në DST përfshin dhe muajin shtator.
Refuzimi i ofertës për këtë arsye nga ana e KVO është kryer plotësisht në kundërshtim me
legjislacionin që rregullon mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe
shëndetësore në Republikën e Shqipërisë. [..]
Në vazhdim në bazë të nenit 11 “Afatet e deklarimit dhe të pagesës” në ligjin nr. 9136, datë
11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore
në Republikën e Shqipërisë” :
1. Deklarimet e parashikuara në nenin 10 dhe pagesa e kontributeve bëhen në afatet e mëposhtme”
a) nga personat juridikë, përjashtuar personat juridikë të regjistruar si tatimpagues të tatimit të
thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, brenda datës 20 të muajit pasardhës[....].
pra ligjvënësi ka vendosur që afati për deklarimin e personave sipas formularit përkatës është data
20 e muajit pasardhës. Pra deklarimet e punonjësve sipas formularit e – sig për muajin shtator
2016, në rastin konkret të procedurës suaj të prokurimit, sipas ligjit duhet të bëhen brenda datës 20
tetor 2016. Data 20 tetor është afati i fundit i deklarimit, i cili është një afat ligjor dhe nuk mund të
ndryshohet as kundërshtohet nga një autoritet kontraktor për efekt të procedurave të prokurimit
publik.
Ky detyrim ligjor përcaktohet qartazi në Udhëzimin nr.23 datë 9.12.2014 “Për mbledhjen e
kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore” pika 4[...].
a)deklarojnë dhe paguajnë çdo muaj, brenda datës 20 të muajit pasardhës....
përsa një person juridik, i cili shfaqet në cilësinë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurat
e prokurimit, ka të drejtën e tij ligjore, ti dorëzojë formularët e deklarimit E-sig brenda datës 20 të
muajit pasardhës për muajin paraardhës, është e drejta e këtij operatori ti dorëzojë këto formularë
në datën 20 të muajit pasardhës brenda orarit të punës.
Fakti që KVO skualifikon operatorin ekonomik sepse i kërkon detyrimet për muajin shtator 2016,
kur këto deklarime kanë afat ligjor të kryhen deri në datën 20 tetor 2016, është një veprim i
paligjshëm i KVO dhe cënon rëndë parimet e parashikuara [...]
[...]
Gjithashtu në bazë të nenit 28/2 të VKM nr. 914 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 dokumentat konkrete që duhet të paraqesin
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.
[...]
3. Në lidhje me refuzimin e ofertës për CV e punonjësve të pafirmosura sqarojmë:
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... Refuzimin e ofertës për këtë pikë ju e bazoni në faktin se sipas projekt raportit të lënë nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit me programin e auditimit .... , nr. 487/1 prot., datë 20.05.2015 i ndryshuar
me nr. 487/3 datë 19.06.2016 për periudhën e auditimit 01.01.2014 – 31.12.2014 në një procedurë
tenderi të ngjashme na është quajtur shkelje kualifikimi i një operatori i cili kishte sjellë CV të
pafirmosura si në këtë rast. Për këtë mangësi, KLSH shprehet se ky operator duhet të skualifikohej.
Së pari, dhe në rast se KLSh ka konstatuar një shkelje të kësaj natyre, bëhet fjalë për një projekt
raport dhe jo raport përfundimtar për shkeljen konkrete gjë e cila përsëri nuk ngarkonte me detyrim
automatik entin shtetëror për zbatimin e këtij konstatimi, pasi KLSH jep rekomandime dhe nuk ka
fuqi vendimmarrëse.
Së dyti, vlen të theksojmë faktin se organi i ngarkuar me ligj, të hartojë dhe miratojë setin e
dokumentave standarte të tenderit, është Agjencia e Prokurimit Publik. Në faqen elektronike të
prokurimeve janë publikuar edhe dokumentat standarte të tenderit, të cilat përdoren nga autoritetet
kontraktore. Gjithashtu ligji i prokurimeve dhe VKM e rregullave të prokurimeve parashikojnë në
mënyrë të qartë kriteret e përgjithshme e të veçanta të kualifikimit.
Referuar dokumentave standarte , ligjit dhe VKM sqarojmë se janë përcaktuar qartë se cilat janë
dokumentat që duhen plotësuar nga operatori ekonomik në formën e vetëdeklarimit dhe në fakt janë
vetëm kriteret e përgjithshme dhe shtojcat ato që duhen nënshkruar nga pjesëmarrësit në procedura
prokurimi.
Së treti, në rastin konkret, në publikimin e DST, nuk janë kërkuar që CV të jenë të nënshkruara nga
operatorët ekonomikë pjesëmarrës, duke konfirmuar që autoriteti juaj kontraktor ose nuk e ka
marrë parasysh rekomandimin e KLSH, dhe vazhdon me publikimin e të njëjtave kritere të tenderit.
Duke ju referuar procedurës konkrete të prokurimit, mendojmë se nënshkrimi i kontratës së punës
nga ana e stafit të secilit prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve tregon se operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në këtë bashkim, të cilët janë edhe persona juridikë, atëherë punëdhënësit e kanë
pranuar një CV e punonjësve dhe në të njëjtën kohë punëmarrësi ka nënshkruar kontratën e punës.
CV e punonjësve janë dokumenta individuale që provojnë statusin, arsimimin dhe përvojën
profesionale të një personi dhe nuk ekziston asnjë format i përcaktuar ligjor sesi duhet të hartohet
një CV sipas ligjit të prokurimit publik dhe nëse duhet të nënshkruhet CV apo jo.
[...] Në rastin konkret, personeli i nevojshëm në funksion të realizimit me sukses të kontratës,
provohet nga licencat personale që zotëron secili prej pjesëtarëve kyç të stafit të deklaruar për
realizimin e kontratës dhe jo nga nënshkrimi i CV të cilat janë një dokument shtesë, për t’i dhënë të
kuptojë nëse pjesëtarët kryesorë të personelit të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës zotërojnë
arsimimin e duhur, dhe eksperiencën profesionale për të përmbushur me sukses detyrimet
kontraktuale, sipas kërkesave të autoritetit kontraktor.
CV janë dokumenta individuale dhe nuk janë dokumenta ligjore apo për të cilat ekziston një
përcaktim ligjor sesi duhet të jenë të hartuar apo nënshkruar[...]
Nga ana tjetër duke ju referuar procedurës konkrete të prokurimit, nga të 10 inxhinierët që
kërkohen, për të cilët duhet të paraqesin kopje të noterizuara të diplomës, CV, çertifikata dhe
kontratat e punës, në 8 prej tyre CV janë të nënshkruara, ndërsa në vetëm 2 prej tyre nuk janë
nënshkruar. Duhet theksuar se bashkimi i operatorëve ekonomikë ka ngarkuar në sistem 18 CV.
[...]
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Në këtë procedurë prokurimi autoriteti juaj kontraktor mund t’i konsideronte mosnënshkrimin e CV
dhe si devijim të vogël pasi në thelb ato nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet apo
kërkesat e tjera të përcaktuara në DST.
Në lidhje me faktin se z. A.B. i ka përfunduar kontrata e punës, kjo në mënyrë absolute nuk përbën
shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik.
[...]
Lidhur me pretendimet e autoritetit kontraktor për kontratat individuale të punës, të dorëzuara nga
operatori ekonomik pjesëmarrës, sqarojmë se kontrata e punës, është një marrëdhënie e krijuar
ndërmjet palëve....me vullnetin e lirë, për realizimin e funksioneve të tyre si edhe një marrëdhënie e
pavarur që nuk ndikohet nga kushtet e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti
kontraktor. .... kontrata e lidhur mes palëve është një veprimtari apo marrëdhënie e brendshme, e
cila mund të jetë edhe e ndryshueshme në kohë.[...]
Në lidhje me faktin se z. D.M. ka CV fotokopje të panoterizuar, ju bëjmë me dije se CV është
origjinale jo fotokopje. Nuk ka asnjë kuptim që të bësh një CV fotokopje dhe KVO duhet të jetë e
qartë për këtë gjë[...].
II.5. Nëpërmjet shkresës me nr. 5567/1 prot., datë 21.11.2016, autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke mos e marrë parasysh ankesën.
II.6. Në datën 22.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 25.11.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 5714/1 prot., datë 25.11.2016, me objekt:
“Informacion i detajuar lidhur me procedurën e prokurimit me objekt “Ndërtimi i regjistrit
elektronik të rekordeve të pacientit për Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit
Shëndetësor” me fond limit 137.542.644 lekë pa tvsh”, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën
e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të autoritetit kontraktor ndaj bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Fastech” sh.p.k. & “Soft & Solution” sh.p.k. se:
“CV e punonjësve të pafirmosura.
Nga bashkimi i operatoreve ekonomik Fastech dhe Soft&Solution:
Për Fastech CV të firmosura kanë, 1.Andis Papa; 2.Erion Papalio; 3.Elsid Shima; 4.Gerti Cenko;
5.Vilma Spada.
Denis Metko ka cv fotokopje të panoterizuar,
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Geraldo Hoxha ska firmë në CV,
Alvi Beqo ka CV ,por i ka përfunduar kontrata e punës,
Armela Hoxha ka Cv por ska diplomë,
Operatori Soft& Solution nuk ka sjellë asnjë CV të firmosur.
Në DST përcaktohet se të paktën 10 veta personel teknik të cilët duhet të paraqesin, kopje të
noterizuar të diplomës, CV,certifikata dhe kontratat e punës”, Komisioni i Prokurimit Publik,
vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7 Formular për vërtetimin e klasifikimit/pjesëmarrjes,
pika 2.3 Kapaciteti teknik është përcaktuar kriteri si më poshtë: “- Operatori ekonomik duhet të
ketë të paktën 10 (dhjetë) veta personel teknik të kombinuar,
Inxhinier të diplomuar në fushën Teknologji Informacioni ose Informatikë, për të cilët duhet të
paraqesin, kopje të noterizuar të diplomës, CV, certifikata dhe kontratat e punës. Inxhinierët
duhet të jenë pjesë e stafit të operatorit ekonomik, minimumi 6 muajt e fundit, kjo e dëshmuar me
lispagesat , E-sig 025, të certifikuar nga organet tatimore.
Lista e personelit kryesor:
- Minimumi dy punonjës me certifikime MCPD, ose versione të përditësuara, të dëshmohen
me certifikatat e lëshuara nga prodhuesi ose njësia edukimi e akredituar nga prodhuesi.
- Minimumi dy punonjës me certifikime Biz Talk Server MCTS, të dëshmohen me certifikatat
e lëshuara nga prodhuesi ose njësia edukimi e akredituar nga prodhuesi.
- Minimumi dy punonjës të certifikuar nga prodhuesi për implementimin e bazës së të
dhënave sipas teknologjisë së bazës së të dhënave të kërkuar në kapitullin “Kerkesat
Teknike” dhe minimumi një person të certifikuar për implementimin në cluster të bazës së
të dhënave në kapitullin “Kërkesat Teknike”. Të dëshmohen me certifikatat e lëshuara nga
prodhuesi ose njësia edukimi e akredituar nga prodhuesi.
- Minimumi dy punonjës të certifikuar nga prodhuesi për suportin e bazës së të dhënave
sipas teknologjisë së bazës së të dhënave të kërkuar në kapitullin “ Kërkesat Teknike”.
Të dëshmohen me certifikatat e lëshuara nga prodhuesi ose njësia edukimi e akredituar
nga prodhuesi.
- Minimumi dy punonjës të certifikuar nga prodhuesi për mbështetjen e përgjithshme të
teknologjisë sipas teknologjise softëare të kërkuar në kapitullin “ Kërkesat Teknike”. Të
dëshmohen me certifikatat e lëshuara nga prodhuesi ose njësia edukimi e akredituar nga
prodhuesi.
- Minimumi dy persona të certifikuar në menaxhimin e mirëmbajtjes dhe SLA (ITIL)
- Minimumi dy persona specialist IT të çertifikuar për Certified System Administrator për
Menaxhimin e Sistemeve Operative si Microsoft, Linux, UNIX etj.
- Minimumi dy persona specialist IT të çertifikuar për ekspert të sigurisë në rrjet.
- Të paktën një menaxher projektesh të certifikuar në fushën e menaxhimit të projekteve
(Project Management Professional PMP) ose ekuivalent, me experience jo me pak se 5
(pese ) vjecare.
- Minimumi një person teknik të certifikuar nga prodhuesi për zhvillim softëare-i në
ambjent Oracle PL/SQL. Të dëshmohen me certifikatat e lëshuara nga prodhuesit.
- Minimumi një person teknik nga prodhuesi për zhvillim softëare-i në ambjent Oracle
Forms dhe Reports. Të dëshmohen me certifikatat e lëshuara nga prodhuesit.
8

-

Minimumi një person teknik të certifikuar nga prodhuesi për serverin e aplikimeve të tipit
SOA - Oracle Weblogic. Të dëshmohen me certifikatat e lëshuara nga prodhuesi ose
njësia edukimi e akredituar nga prodhuesi.
- Minimumi një person teknik të certifikuar nga prodhuesi si “Specialist i Certifikuar
Implementimi” për implementimin e sistemeve me arkitekture SOA. Të dëshmohen me
certifikatat e lëshuara nga prodhuesit.
- Minimumi një person teknik të certifikuar nga prodhuesi si “Specialist i Certifikuar
Implementimi” për implementimin e sistemit Oracle Business Intelligence. Të dëshmohen
me certifikatat e lëshuara nga prodhuesit.
- Të paraqesin CV, diplomat dhe Kontratat e punës afati i të cilave të jetë brenda afatit të
realizimit të shërbimit”.
III.1.2. Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues rezulton se është
paraqitur dokumenti Kontratë bashkëpunimi e përkohshme midis operatorëve ekonomikë ndërmjet
“Fastech” sh.p.k. & “Soft & Solution” sh.p.k., sipas së cilës është përcaktuar pjesëmarrja e palëve
në grup sipas këtyre raporteve:
Shoqëria “Fastech” sh.p.k. 80 % furnizuese për shërbimet teknike [...];
Shoqëria “Soft & Solution” sh.p.k. do të realizojë 20 % furnizuese për shërbimet databaze dhe
mobile app.
të punëve të kontratës sipas zërave të mëposhtëm[...].
Gjithashtu, rezulton se është paraqitur dokumenti Prokurë e Posaçme, sipas së cilës deklarohet se
përfaqësuesi i bashkimit të operatorëve është shoqëria “Soft & Solution” sh.p.k.
III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues, në lidhje me kriterin e
përcaktuar nga autoriteti kontraktor për punonjësit, rezulton se ndërmjet të tjerave është paraqitur
dokumentacioni si më poshtë:
“Fastech” sh.p.k.:
[…]
1. A. P. – kontratë pune, e vlefshme, me pozicion pune Administrator, CV (e nënshkruar),
diplomë në degën elektronikë;
2. V.P. (S) – kontratë pune e vlefshme, me pozicion pune Informatikan, CV (e nënshkruar),
diplomë në degën informatikë
3. D.M. – kontratë pune e vlefshme, me pozicion pune Teknik/specialist/team leader, CV (e
nënshkruar), diplomë në degën elektronikë;
4. G. C. - kontratë pune e vlefshme, me pozicion pune Inxhinier elektronik për
informatikën/team leader, CV (e nënshkruar), diplomë bachelor - në degën elektronikë;
5. E.P. - kontratë pune e vlefshme (me kohë të pjesshme), me pozicion pune Drejtor teknik,
CV (e nënshkruar), diplomë në degën elektronikë
6. G.H. - kontratë pune e vlefshme (pa vulën e shoqërisë), me pozicion pune Teknik
elektronik, CV (e nënshkruar), diplomë bachelor në degën inxhinieri informatike;
7. A.B. - kontratë pune me afat vlefshmëri 01 Maj 2015 deri më 01 Maj 2016, CV (e
nënshkruar), diplomë bachelor në degën inxhinieri elektronike;
8. E.Sh. - kontratë pune e vlefshme, me pozicion pune Teknik elektronik, me pozicion pune
Specialist kompjuteri, CV (e nënshkruar), diplomë bachelor në degën teknologji
informacion
9. A.H. - CV (e nënshkruar)
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III.1.4. Në nenin 28, pika 5 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet: “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.1.5. Në Kreun VII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1 e VKM nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet: “Oferta
mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të
tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet
të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi”.
Në Kreun VII, pika 2 po këtu, parashikohet: “Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet
zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e
pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga
anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e
bashkimit caktojnë me prokure përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës.
Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën
ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi…”,
ndërsa në pikën 3 parashikohet: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë
kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e
tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i
gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të
përcaktuara në aktmarrëveshje”.
III.1.6. Në nenin 46, pika 1, 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.”
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “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 dokumentat e tenderit...”.
III.1.7. Operatori ekonomik ankimues në ankesën e tij pretendon se: “[...] Së treti, në rastin
konkret, në publikimin e DST, nuk janë kërkuar që CV të jenë të nënshkruara nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës, duke konfirmuar që autoriteti juaj kontraktor ose nuk e ka marrë parasysh
rekomandimin e KLSH, dhe vazhdon me publikimin e të njëjtave kritere të tenderit....
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CV janë dokumenta individuale dhe nuk janë dokumenta ligjore apo për të cilat ekziston një
përcaktim ligjor sesi duhet të jenë të hartuar apo nënshkruar.
[...]Nga ana tjetër duke ju referuar procedurës konkrete të prokurimit, nga të 10 inxhinierët që
kërkohen, për të cilët duhet të paraqesin kopje të noterizuara të diplomës, CV, çertifikata dhe
kontratat e punës, në 8 prej tyre CV janë të nënshkruara, ndërsa në vetëm 2 prej tyre nuk janë
nënshkruar. Duhet theksuar se bashkimi i operatorëve ekonomikë ka ngarkuar në sistem 18 CV[...]
Në këtë procedurë prokurimi autoriteti juaj kontraktor mund t’i konsideronte mosnënshkrimin e CV
dhe si devijim të vogël pasi në thelb ato nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet apo
kërkesat e tjera të përcaktuara në DST.
Në lidhje me faktin se z. A.B. i ka përfunduar kontrata e punës, kjo në mënyrë absolute nuk përbën
shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik[...]
Lidhur me pretendimet e autoritetit kontraktor për kontratat individuale të punës, të dorëzuara nga
operatori ekonomik pjesëmarrës, sqarojmë se kontrata e punës, është një marrëdhënie e krijuar
ndërmjet palëve....me vullnetin e lirë, për realizimin e funksioneve të tyre si edhe një marrëdhënie e
pavarur që nuk ndikohet nga kushtet e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti
kontraktor. .... kontrata e lidhur mes palëve është një veprimtari apo marrëdhënie e brendshme, e
cila mund të jetë edhe e ndryshueshme në kohë.[...]
Në lidhje me faktin se z. D.M. ka CV fotokopje të panoterizuar, ju bëjmë me dije se CV është
origjinale jo fotokopje. Nuk ka asnjë kuptim që të bësh një CV fotokopje dhe KVO duhet të jetë e
qartë për këtë gjë[...].
III.1.8. Referuar kontratës së bashkëpunimit dhe bazës ligjore sa më sipër cituar, nisur nga kriteri i
përcaktuar në dokumentat e tenderit, operatori ekonomik “Fastech” sh.p.k. si anëtar i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Fastech” sh.p.k. & “Soft & Solution” sh.p.k., në përputhje me përqindjen
e tij, duhet të plotësojë një numër punonjësish prej tetë të tillë, për të cilët duhet të përmbushë të
gjitha kërkesat e vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Pretendimi i operatorit ekonomik se ka paraqitur dokumentacion për 18 punonjës, nuk qëndron
pasi, sqarojmë se nuk ka rëndësi nëse numri në total i punonjësve të paraqitur si bashkim
operatorësh e tejkalon atë të parashikuar dhe përcaktuar në dokumentat e tenderit, por është e
rëndësishme që secili prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve të ketë një numër punonjësish në
përputhje me përqindjen e tij të marrë përsipër, si edhe ky numër punonjësish të jetë me
dokumentacion të plotë e të rregullt duke plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara në dokumentat
e tenderit. Në rastin konkret, operatori ekonomik “Fastech” sh.p.k. duhet të vërtetojë se disponon
tetë punonjës dhe operatori ekonomik “Soft & Solution” sh.p.k. duhet të disponojë dy punonjës,
kjo referuar përqindjes së secilit të përcaktuar në kontratën e bashkëpunimit.
Sqarojmë se, kriteri për numrin e punonjësve duhet parë dhe vlerësuar në tërësinë e tij, me të
gjithë elementët e kërkuar dhe përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit dhe
nuk mund të pretendohet nga operatori ekonomik ankimues se ka paraqitur dokumentacion për
një numër punonjësish më shumë se ai i kërkuari në dokumentat e tenderit, pasi, referuar
mangësive dhe pasaktësirave të konstatuara në dokumentacion nuk arrihet të plotësohet numri i
kërkuar, parë kjo në këndvështrimin e vlerësimit të të gjitha të dhënave të kërkuara nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit (kontratat e punës të vlefshme gjatë gjithë periudhës së
realizimit të kontratës, diplomat në arsimimin e duhur dhe në degën e kërkuar në dokumentat e
tenderit, CV, pozicionet e punës referuar kontratave të punës të paraqitura, çertifikatat etj.).
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Kriteri për punonjësit nuk mund të konsiderohet i përmbushur, ndërkohë që vetëm për disa
punonjës është paraqitur i gjithë dokumentacioni i plotë, ndërsa për disa të tjerë ka mangësi (është
paraqitur vetëm CV; kontrata është e pavlefshme[...].)
III.1.9. Konkretisht, nga verifikimi i dokumentacionit të ankimuesit, konstatohet se për
punonjësin A.B., kontrata e punës e lidhur ndërmjet tij dhe shoqërisë “Fastech” sh.p.k. është me
afat vlefshmërie nga data 01 Maj 2015 deri më 01 Maj 2016, ndërkohë që data e zhvillimit të
procedurës së prokurimit është data 20.10.2016. Autoriteti kontraktor në kriteret e përcaktuara në
dokumentat e tenderit, ka vendosur si kusht që operatorët ekonomikë duhet të paraqesin CV,
diplomat dhe Kontratat e punës afati i të cilave të jetë brenda afatit të realizimit të shërbimit,
ndërkohë që, kontrata e paraqitur për punonjësin A.B. nga ankimuesi, ka mbaruar afatin e tij që në
datën 01 Maj 2016, duke mos përfshirë as datën e hapjes së procedurës së prokurimit, e jo më tej
gjithë periudhën e afatit të realizimit të shërbimit prej 45 ditë e përcaktuar në këto dokumenta.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kontrata e punës, është një dokument që shërben për të
treguar vazhdimësinë e marrëdhënies së punës, së një punonjësi me shoqërinë pjesëmarrëse në
procedurën e prokurimit dhe pretendente për të fituar kontratën, element ky i rëndësishëm dhe i
domosdoshëm në një procedurë prokurimi, për të siguruar realizimin me sukses të kontratës.
III.1.10. Referuar kriterit të autoritetit kontraktor, rezulton se është kërkuar në dokumentat e
tenderit, një staf prej të paktën 10 vetë inxhinier të diplomuar në fushën teknologji informacioni
ose informatikë, për të cilët duhet të paraqitet një dokumentacion i caktuar si kopje e noterizuar e
diplomës, CV, certifikata dhe kontratat e punës, si edhe është përcaktuar kushti që inxhinierët të
jenë pjesë e stafit të operatorit ekonomik, minimumi 6 muajt e fundit, kjo e dëshmuar me
lispagesat , E-sig 025, të certifikuar nga organet tatimore. Gjithashtu, nga autoriteti kontraktor
në dokumentat e tenderit është vendosur kriteri që operatorët ekonomikë të paraqesin CV,
diplomat dhe Kontratat e punës afati i të cilave të jetë brenda afatit të realizimit të shërbimit.
III.1.11. Sqarojmë se, referuar bazës ligjore si më sipër cituar si edhe kontratës së
bashkëpunimit, përmbushja e kritereve dhe kërkesave të autoritetit kontraktor duhet të bëhet
nga secili anëtar i bashkimit në përputhje me përqindjen e punëve të marra përsipër.
III.1.12. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje
me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e
tenderit.
Në rastin konkret, nga ana e operatorit ekonomik “Fastech” sh.p.k., si anëtar i bashkimit të
operatorëve ekonomikë, referuar bazës ligjore si më sipër cituar, duhet të plotësohen kriteret e
përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, në përputhje me përqindjen e tij të
marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit (në masën 80 %). Ashtu siç u theksua edhe më lart,
operatori ekonomik ankimues nuk e plotëson kriterin për punonjësit (referuar mangësive të
konstatuara si më sipër analizuar), sipas përqindjes së tij të marrë përsipër në kontratën e
bashkëpunimit për bashkimin e operatorëve ekonomikë.
IIII.1.11. Akoma më tej, sqarojmë se në rast se ankimuesi do të kishte pretendime në lidhje me
kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, ai ka patur në
dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës në lidhje me pretendimet e tij
parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP, ku parashikohet se “Në rastin e ankesave për dokumentet
e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve
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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”.
Gjithashtu, në rast se operatori ekonomik ankimues, do të kishte paqartësi në lidhje mbi
plotësimin e kërkesave për kualifikim, ai mund të paraqiste kërkesë për sqarime pranë autoritetit
kontraktor deri në pesë ditë para dorëzimit të ofertave të parashikuar nga neni 42 i LPP-së, ku
parashikohet se:“[…] Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit
nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të
tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5
ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet
brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në
kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë
sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”.
III.1.12. Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin,
besueshmërinë, makineritë, pajisjet dhe përvojën e duhur, për të zbatuar kontratën objekt
prokurimi. Për sa më sipër, dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues në këtë
procedurë prokurimi, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk mund të konsiderohet
i vlefshëm.
III.1.13. Bazuar në sa më sipër, KPP sqaron se, në një procedurë prokurimi, subjekti i parë i
interesuar është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën ekonomike në përputhje me kuadrin
ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër, është autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik
që plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, si
dhe që ka përgatitur ofertën në përputhje me lex specialis.
Sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se bashkimi i operatorëve ekonomikë “Soft &
Solution” sh.p.k. & “Fastech” sh.p.k. nuk përmbush kriteret dhe kërkesat e përcaktuara nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatori ekonomik ankimues, Komisioni i
Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që nuk i është pranuar
një prej pretendimeve të tij dhe gjendja faktike e juridike e këtij operatori nuk do të ndryshojë
duke mbetur i skualifikuar nga procedura në fjalë, ndaj edhe nuk do të merren në shqyrtim, për
ekonomi të procedurës administrative.
III.3. Akoma më tej, nga informacioni dhe dokumentacioni i paraqitur nga ankimuesi dhe nga
autoriteti kontraktor, si edhe nga verifikimi në sistemin e prokurimeve elektronike, Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se, ndërmjet të tjerave, operatori ekonomik ankimues është
skualifikuar për arsyen si më poshtë: “CV e punonjësve të pafirmosura. Nga bashkimi i
operatoreve ekonomik Fastech dhe Soft&Solution:
13

Për Fastech CV të firmosura kanë, 1.Andis Papa; 2.Erion Papalio; 3.Elsid Shima; 4.Gerti Cenko;
5.Vilma Spada.
Denis Metko ka cv fotokopje të panoterizuar,
Geraldo Hoxha ska firmë në CV,
Alvi Beqo ka CV ,por i ka përfunduar kontrata e punës,
Armela Hoxha ka Cv por ska diplomë,
Operatori Soft& Solution nuk ka sjellë asnjë CV të firmosur.
Në DST përcaktohet se të paktën 10 veta personel teknik të cilët duhet të paraqesin, kopje të
noterizuar të diplomës, CV, certifikata dhe kontratat e punës”.
III.3.1. Operatori ekonomik ankimues, në ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor, ashtu si
edhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik, nuk ngre pretendime në lidhje me arsyen e
skualifikimit se “punonjësja A.H. nuk ka diplomë”, duke mos e kundërshtuar këtë arsye
skualifikimi. Sa më sipër, rezulton se bashkimi i operatorëve ekonomikë “Fastech” sh.p.k. &
“Soft & Solution” sh.p.k. nuk i ka ankimuar të gjitha arsyet e skualifikimit pranë autoritetit
kontraktor e më pas pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke mos respektuar shkallët e
ankimimit, në kundërshtim me nenin 63, pika 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, në të cilin parashikohet se: “Ankesa kundër vendimeve të
autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7
ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në
dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji”.
Operatorit ekonomik ankimues, nuk do t’i ndryshonte gjendja e tij faktike e juridike, por do të
mbetej sërish i skualifikuar nga procedura në fjalë, për shkakun e skualifikimit të sipërpërmendur,
i cili nuk është ankimuar pranë autoritetit kontraktor e më pas pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, në respekt të shkallëve të ankimimit.
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 “Soft &
Solution” sh.p.k. & “Fastech” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”,
me nr. REF-50676-09-23-2016, me objekt “Ndërtimi i regjistrit elektronik të rekordeve të
pacientit për Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor”, me fond limit
limit 137.542.644 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 20.10.2016, nga autoriteti kontraktor,
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH).
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
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4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2332 Protokolli
Datë 22.11.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Leonard Gremshi
Hektor Balluku Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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