KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 626/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.12.2014 shqyrtoi ankesën përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik K.P.P.
612/2014 mbi skualifikimin e operatorit ekonomik “Kevin Konstruksion”
sh.p.k nga procedura e prokurimit “Tender i hapur” me objekt: “Ndërtim
i bunkerit për instalimin e dy akseleratorëve linearë në Spitalin
Onkologjik, QSUT”, me fond limit 184.771.422 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 20.10.2014, nga autoriteti kontraktor, Qendra Spitalore
Universitare “Nënë Tereza” Tiranë.

Ankimues:

“Kevin Construksion” sh.p.k.
Rr. “Adem Jashari”, Nd.4, H.10, Njësia Bashkiake 5
Tiranë

Palë e ankimuar:

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, 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
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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,

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, 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 përcaktuara 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.

II
Rrethanat e çështjes

II.1. Në datën 19.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Tender i hapur” me
objekt: “Ndërtim i bunkerit për instalimin e dy akseleratorëve linearë në Spitalin Onkologjik,
QSUT”, me fond limit 184.771.422 lekë (pa TVSH),
II.2. Në datën 20.10.2014 ёshtё zhvilluar procedura e prokurimit. Në këtë procedurë kanë marrë
pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur çmimet e ofertave ekonomike
(pa TVSH) përkatësisht:
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1. “Kevin Konstruksion”
2. “PiEnVis”
3. “Ndërtim Montim Patos”
4. “S.A.G”
5. “Shansi Invest”
6. “Kacdedja”
7. “Agri Construksion”
8. “Curri”
9. “Ed Konstruksion”
10. “Hastoci”
11. “4A-M”
12. “Enviromental Management Consultants”
13. “Xhengo”

151.544.027,9 lekё, kualifikuar
153.449.264 lekë, skualifikuar
159.626.998 lekё, skualifikuar
165.798.511,29 lekё, skualifikuar
176.761.712 lekë, kualifikuar
181.777.196,5 lekё, skualifikuar
182.060.379,3 lekë, kualifikuar
183.401.321,4 lekë, skualifikuar
183.729.558 lekë, kualifikuar
183.963.282 lekë, skualifikuar
184.042.390,8 lekё, kualifikuar
nuk ka ofertë ekonomike
nuk ka ofertë ekonomike

II.3. Nё datёn 04.11.2014 operatorёt ekonomikё pjesёmarrёs, janё njoftuar elektronikisht nga
autoriteti kontraktor pёr klasifikimin pёrfundimtar tё ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
II.4. Nё datёn 10.11.2014 operatori ekonomik “Agri Construksion” sh.p.k., ka paraqitur ankesё
pranё autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik “Kevin
Constuksion” sh.p.k dhe të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Shansi Invest” sh.p.k dhe
“Kupa” sh.p.k. Sipas ankimuesit:
Shoqëria “Kevin Konstruksion” sh.p.k:
-

-

Nuk disponon në stafin e vet ose të kontraktuar fizikan mjekësor të certifikuar nga
Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR), sic kërkohet në DST (Shtojcë në DST).
Për nevojën e fizikanit mjekësor të certifikuar nga KMR, gjatë zbatimit të punimeve të
këtij objekti, është shprehur edhe autori i projektit. Më në detaje, për shembull, përvec
mureve të baritit dhe veshjes me plumb, mund t’i referohemi derës në hyrjen e bunkerit të
akseleratorëve. Këtij projekti i është bërë oponenca.
Nuk ka realizuar objekt të ngjashëm me objektin që është prokuruar, sic kërkohet në
dokumentat e tenderit. Ndërtimi i bunkerit ka një sërë punimesh speciale dhe mjaft të
vështira për t’u realizuar, që sigurojnë mbrojtjen nga rrjedhja e rrezatimeve “x” dhe
tufa e neutroneve. Për rrjedhojë asnjë objekt civil nuk mund të konsiderohet i ngjashëm
me ndërtimin e bunkerit për instalimin e dy akseleratorëve linearë.

II.4.1. Në datën 14.11.2014
refuzuar ankesën.

autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e

II.4.2. Në datën 18.11.2014 operatori ekonomik “Agri Construksion” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.
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II.5. Nё datёn 10.11.2014 operatori ekonomik “SAG” sh.p.k ka paraqitur ankesё pranё autoritetit
kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit. Gjithashtu
kundërshtohet kualifikimi i operatorëve ekonomikë “Kevin Konstruksion” sh.p.k, “Shansi
Invest” sh.p.k dhe “Agri Konstruksion” sh.p.k, me pretendimin se:
Për shoqërinë “Kevin Konstruksion”:
1. Nuk plotëson kërkesën për shlyerjen e energjisë elektrike, pasi vërtetimi për shlyerjen e
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike nuk është lëshuar jo më vonë se 5 ditë nga
data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik, por me datë të muajit shtator.
2. Certifikatat ISO janë në gjuhë të huaj, të papërkthyera në shqip.
3. Ka lidhur kontratë me personin me inicialet F.Y i cili nuk ka certifikatë si fizikan
mjekësor i njohur nga KMR.
4. Nuk disponon mjetet e nevojshme të listuara. Mjetet janë të pa shoqëruara me
dokumentat justifikues të pronësisë apo të marra me qira.
II.5.1 Në datën 14.11.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke mos e
pranuar ankesën.
II.5.2. Në datën 21.11.2014 operatori ekonomik “SAG” sh.p.k, përfaqësues i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “SAG” sh.p.k & “Biba-X” sh.p.k & “Pe-Vla-Ku” sh.p.k, ka paraqitur
ankesё pranё Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin
kontraktor
II.6. Nё datёn 10.11.2014 operatori ekonomik “Ed Konstruksion” sh.p.k ka paraqitur ankesё
pranё autoritetit kontraktor. Nё ankesё pretendohet kualifikimi i padrejtë i operatorëve
ekonomikë “Kevin Konstruksion” sh.p.k, “Shansi Invest” sh.p.k dhe “Agri Konstruksion”
sh.p.k., pasi nuk përmbushin kërkesën e autoritetit kontraktor “Ofertuesi duhet të dëshmojë se në
stafin e tij disponon të punësuar ose të kontraktuar fizikan mjekësor të certifikuar nga Komisioni
i Mbrojtjes nga rrezatimet (KMR)”.
II.6.1. Nё datёn 14.11.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e refuzuar
ankesёn.
II.6.2. Nё datёn 24.11.2014 operatori ekonomik “Ed Konstruksion” sh.p.k, përfaqësues i
bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë “Ed Konstruksion” sh.p.k dhe “Alba
Konstruksion” sh.p.k, ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit Publik, duke
pretenduar kualifikimin e padrejtë të operatorëve ekonomikë “Kevin Konstruksion” sh.p.k,
“Shansi Invest” sh.p.k dhe “Agri Konstruksion” sh.p.k.
II.7. Në datën 25.11.2014 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik shkresat e
autoritetit kontraktor me nr. 5149/1 prot, datë 24.11.2014, bashkëngjitur dokumentacioni që jep
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informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesave nga ky autoritet
kontraktor.
II.8. Në datën 26.11.2014, Komisioni i Prokurimit Publik me Vendim K.P.P. 612/2014 ka
vendosur:
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “SAG” sh.p.k, dhe “Ed
Konstruksion” sh.p.k për procedurën e prokurimit Tender i hapur” me objekt: “Ndërtim
i bunkerit për instalimin e dy akseleratorëve linearë në Spitalin Onkologjik, QSUT”, me
fond limit 184.771.422 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 20.10.2014, nga autoriteti
kontraktor, Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë.
2. Tё pranojё ankesёn e operatorit ekonomik “Agri Construksion” sh.p.k.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit
ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k dhe bashkimit të operatorëve ekonomikë “Shansi
Invest” & “Kupa” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke i
skualifikuar këta operatorë.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë operatorëve ekonomikë “Ed Konstruksion”
sh.p.k dhe “Agri Konstruksion” në lidhje me kualifikimin e padrejtë të operatorit ekonomik
“Kevin Construksion” sh.p.k , Komisioni i Prokurimit Publik ka arsyetuar si më poshtë:
“III.1.1. Lidhur me pretendimin se Shoqëria “Kevin Konstruksion” sh.p.k, nuk disponon në
stafin e vet ose të kontraktuar fizikan mjekësor të certifikuar nga Komisioni i Mbrojtjes nga
Rrezarimet (KMR), sic kërkohet në DST (Shtojcë në DST). Për nevojën e fizikanit mjekësor të
certifikuar nga KMR, gjatë zbatimit të punimeve të këtij objekti është shprehur edhe autori i
projektit. Më në detaje, për shëmbull, përvec mureve të baritit dhe veshjes me plumb, mund t’i
referohemi derës në hyrjen e bunkerit të akseleratorëve. Këtij projekti i është bërë oponenca.
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1.1. Në shtojcën 10 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, gërma
“c.1”, është kërkuar si vijon:
“Ofertuesi duhet të dëshmojë se në stafin e tij disponon të punësuar ose të kontraktuar fizikan
mjekësor të çertifikuar nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR).”
III.1.1.2 Për plotësimin e kërkesës së autoritetit kontraktor për disponimin nga ana e kësaj
shoqërie e fizikanit mjekësor të certifikuar nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet, operatori
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ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k ka paraqitur Kontratë për shërbim ekspertize, datë 15
Tetor 2014, me Institutin e Rrezatimeve, i përfaqësuar nga personi me inicialet F.Y, Drejtor.
Sipas kesaj kontrate, veprimtaria e Institutit të Rrezatimeve është aprovuar nga Komisioni i
Mbrojtjes nga Rrezatimet.
III.1.1.2. 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.
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionion dhe besueshmërinë, përvojën e duhur si dhe personelin e nevojshëm
për të zbatuar kontratën, sic është përshkruar nga auoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës.”
Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet 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 dokumentat e tenderit...”.
Komisioni gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për
njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin
dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të
realizimit me sukses të kontratës. Për Autoritetin Kontraktor është e rëndësishme të provohet që
operatori ekonomik zotëron kapacitetin teknik lidhur me fizikanin mjekësor, vërtetuar kjo edhe
me dokumentacionin përkatës.
Në rastin konkret, nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Kevin
Construksion” sh.p.k. KPP vëren se nga ana e operatorit “Kevin Konstruksion” sh.p.k nuk është
paraqitur asnjë dokumentacion që të provojë përmbushjen e kërkesës së autoritetit kontraktor që
kontraktuesi përmbush kapacitetin për fizikan mjekësor të certifikuar nga KMRR-ja. Instituti i
Rrezatimeve, si person juridik, i përfaqsuar nga zoti F.Y. me funksion Drejtor në Institutin e
Rrezatimeve, qartësisht nuk mund të konsiderohen fizikan mjekësor të certifikuar nga Komisioni
i Mbrojtjes nga Rrezarimet (KMRR) në kuptim të dokumentacionit.
Për pasojë gjykojmë se autoriteti kontraktor e ka kualifikuar këtë operator ekonomik në
kundërshtim me kriteret e kërkuara në dokumentet standarte të tenderit.
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III.1.2. Lidhur me pretendimin se shoqëria “Kevin Konstruksion„ sh.p.k nuk ka realizuar objekt
të ngjashëm me objektin që është prokuruar, sic kërkohet në dokumentat e tenderit pasi ndërtimi
i bunkerit ka një sërë punimesh speciale dhe mjaft të vështira për t’u realizuar, që sigurojnë
mbrojtjen nga rrjedhja e rrezatimeve “x”dhe tufa e neutroneve dhe për rrjedhojë asnjë objekt
civil nuk mund të konsiderohet i ngjashëm me ndërtimin e bunkerit për instalimin e dy
akseleratorëve linearë, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.2.1 Në Shtojcën 10 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, lidhur me përvojën e mëparshme,
nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
”Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat
e mëposhtme minimale:
a) - punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së
përllogaritur të kontratës që prokurohet ne shumen prej 92 385 711(nentedhjete e dy milion e
treqind e tetedhjete e pese mije e shtateqind e njembedhjet)leke dhe që është realizuar gjatë tri
viteve të fundit.
Ose
a).1- punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së
bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe se sa dyfishi i vlerës limit të kontratës, që
prokurohet ne vleren prej 369 542 844 (treqind e gjashtedhjete e nente milion e peseqind e
dyzete e dy mije e teteqind e dyzete e kater) leke.
Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.
-Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet te paraqese formularet e veleresimit
sipas shtojces 7 te DST te plotesuara dhe shoqeruar me kontraten/kontratat e nenshkruara nga
palet, situacionet perfundimtare, aktet e kolaudimit dhe faturat tatimore perkatese.
-Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë kontratën/kontratat përkatëse
dhe/ose faturat tatimore te shitjes (ku te shprehen qarte datat, shumat, sasitë, emërtimet, vlerat)
- Nese objekti i ngjashem i paraqitur eshte ndertuar me financim te vete ofertuesit, ai duhet te
paraqese lejen e ndertimit, situacionin perfundimtar, lejen e shfrytezimit dhe faturat tatimore
perkatese.
III.1.2.2. Në plotësim të kërkesës së mësipërme të autoritetit kontraktor, operatori ekonomik
“Kevin Konstruksion” sh.p.k ka paraqitur:
- Kontratë sipërmarrje, datë 17.11.2011 të lidhur me Universitetin “Aleksandër Moisiu”
Durrës, me objekt: “Ndërtim i kampusit të ri Universitar, për Universitetin “Aleksandër
Moisiu” Durrës nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Kevin Construksion” sh.p.k dhe
“Trema Engineering 2” sh.p.k., me vlerë 481.438.040 lekë me TVSH.
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-

Shtesë e kontratës së sipërmarrjes nr.1011 prot, datë 17.11.2011, me vlerë 83.678.236,45
lekë me TVSH.
- Situacion përfundimtar punimesh me vlerë 568.116.276,85 lekë me TVSH.
- Akt Kolaudimi të objektit të mësipërm.
- Akt marrje në dorëzim të punimeve.
- Formular Vlerësimi lëshuar nga Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës. Sipas këtij
formulari data e fillimit të kontratës është 17.11.2011 dhe e mbarimit të saj është
13.08.2013. Shoqëria “Kevin Construksion” sh.p.k ka marrë përsipër 60% të punimeve,
ndërsa shoqëria “Trema Engineering 2” sh.p.k 40%.
- Referencë punimesh datë 12.12.2013, lëshuar nga autoriteti kontraktor ‘Univeriteti
“Aleksandër Moisiu” Durrës, sipas të cilës punimet janë realizuar Brenda afateve,
kushteve teknike të zbatimit dhe konform kërkesave ligjore.
- Faturat tatimore për objektin e mësipërm.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Kevin Konstruksion”
sh.p.k., për të përmbushur këtë kriter kualifikimi, vërejmë se të gjitha eksperiencat janë punime
civile fare të zakonshme, ndërkohë që objekti i kësaj procedure prokurimi është “Ndërtim i
bunkerit për instalimin e dy akseleratorëve linearë” në Spitalin Onkologjik”. Për pasojë, duke
qenë se natyra e kësaj kontrate është specifike, gjykojmë se asnjë prej kontratave të mësipërme
nuk e përmbush kriterin e eksperiencave të ngjashme, të kërkuar nga autoriteti kontraktor.”
Përsa i përket pretendimeve të ngritura nga operatori ekonomik “SAG” sh.p.k, duke qënë se ky
ofertues rezulton i skualifikuar me vendimin KPP 612/2014 të Komisionit të Prokurimit Publik,
nga ky komision është gjykuar se pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “SAG” sh.p.k për
ofertuesit e tjerë (përfshirë edhe pretendimet e ngritura për shoqërinë “Kevin Construksion”
sh.p.k) nuk legjitimohet pasi, interesi i tij i ligjshëm nuk ka sesi të dëmtohet nga dështimi i tyre
prandaj dhe nuk u morën në shqyrtim.
II.9. Në datën 03.12.2014, është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, rivlerësimi i
procedurës së prokurimit ku është konstatuar se, nga ana e autoritetit kontraktor është zbatuar
vendimi K.P.P. 612/2014 i Komisionit të Prokurimit Publik.
II.10. Në datën 05.12.2014, operatori ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar vendimin e skualifikimit të tiij.
II.11. Në datën 09.12.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
konsideruar të shqyrtuar ankesën sipas vendimit KPP 612/2014, datë 26.11.2014.
II.12. Në datën 11.12.2014 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme e prokurimit.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k. mbi
skualifikimin e padrejtë të tij, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
(i)

Me Vendimin K.P.P. 612/2014, datë 26.11.2014 të Komisionit të Prokurimit Publik,
janë pranuar pretendimet e operatorëve ekonomikë “Ed Konstruksion” sh.p.k dhe
“Agri Konstruksion” në lidhje me kualifikimin e padrejtë të operatorit ekonomik
“Kevin Construksion” sh.p.k.

(ii)

Në nenin 19/1 të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se : “Komisioni i Prokurimit Publik në
përfundim të shqyrtimit të ankesave, merr vendime të cilat janë administrativisht
përfundimtare”.

(iii)

Në nenin 64/2 “Vendimet e Komisionit të Prokurimit Publik”, pika 2, të Ligjit nr.
9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, përcaktohet se:
“Autoritetet kontraktore duhet të zbatojnë vendimin e dhënë ose të kërkojnë
rishikimin e vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga marrja
dijeni për vendimin”.

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, për këto pretendime të operatorit ekonomik “Kevin
Construksion” sh.p.k., parashtruar në ankesën e tij, është shprehur njëherë me një vendim, i cili
është administrativisht përfundimtar, duke përbërë kështu, gjë të gjykuar.
Rrjedhimisht, mbështetur në sa më lart, pretendimi i ankimuesit nuk merret në shqyrtim.

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,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k
për procedurën e prokurimit “Tender i hapur” me objekt: “Ndërtim i bunkerit për
instalimin e dy akseleratorëve linearë në Spitalin Onkologjik, QSUT”, me fond limit
184.771.422 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 20.10.2014, nga autoriteti kontraktor,
Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë.
2. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
3. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1901 Protokolli,
Datë 11.12.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Kryetar
Gentian Këri
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