
 
 
 

 
 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

 

Nr. 2534/2 prot.,                            Datë 22.12.2021 

 

 

FORMULAR PËR PUBLIKIM 

LIDHUR ME ARSYET E SKUALIFIKIMIT NË RASTIN E ANKESAVE PËR 

VENDIMIN E VLERËSIMIT/KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR 

 

 

Objekt: Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të 

Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga 

bashkimi i operatorëve ekonomikë “Comfort” SHPK & 

“R&T” SHPK në procedurën e prokurimit “Procedurë e 

hapur”, me Nr. REF-01562-07-23-2021, me objekt 

“Punime për pjesën teknologjike të fazës II të 

Rikonstruksionit të Spitalit Kukës", me fond limit 

110.994.433,70 (Njëqind e dhjetë milion e nëntëqind e 

nëntëdhjetë e katërmijë e katërqind e tridhjete e tre presje 

shtatëdhjetë) lekë pa TVSH, zhvilluar me datë 25.08.2021 

nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor 

Kukës. 

 

Ankimues: BOE “Comfort” SHPK & “R&T” SHPK 

 Rruga “Hoxha Tasim”, P. 79, kati përdhe pranë Farmacisë 

5. 

 

Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës 

Lagjia nr.7 Qyteti -Kukës 

 

 

Në datën 21.12.2021 pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është protokolluar ankesa me nr. 

2534 prot., e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Comfort” SHPK & “R&T” SHPK për 

procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr. REF-01562-07-23-2021, me objekt 



 
 
 

 
 
 

“Punime për pjesën teknologjike të fazës II të Rikonstruksionit të Spitalit Kukës ", me fond limit 

110.994.433,70 (Njeqind e dhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e katërmijë e katërqind e 

tridhjete e tre presje shtatëdhjetë) lekë pa TVSH, zhvilluar me datë 25.08.2021 nga autoriteti 

kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës. 

 

Nga shqyrtimi paraprak i ankesës, u konstatua se objekti i saj lidhet me kundërshtimin e vendimit 

të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, mbi skualifikimin e ofertës së bashkimit të operatorëve 

ekonomikë “Comfort” SHPK & “R&T” SHPK nga procedura e prokurimit të sipërcituar. 

 

Bazuar në nenin 112, pika 4, gërma “b” të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku 

parashikohet se: “Në mënyrë që ankesa të bëhet e aksesueshme jo vetëm nga autoriteti ose enti 

kontraktor, por njëkohësisht edhe nga operatorët ekonomikë të interesuar, KPP-ja publikon:   

b) arsyet e skualifikimit në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit 

përfundimtar;”. 

 

Komisioni i Prokurimit Publik, do të publikojë arsyet e skualifikimit, të cilat bashkimi i 

operatorëve ekonomikë ankimues “Comfort” SHPK & “R&T” SHPK, kundërshton në ankesën 

me nr. 2534 prot, datë 21.12.2021. 

 

Konkretisht në ankesë ngrihen pretendime mbi arsyet e skualifikimit si më poshtë vijon: 

 

Arsyet e skualifikimit: 

S’kualifikohet se:  

1.S’kualifikimin e BOE “COMFORT” shpk, me Nr. Identifikimi Tatimor NIPT-i, J61901194M, 

&“R & T “ shpk, me Nr. Identifikimi Tatimor NIPT-i, J61901094G, , me ofertë me vlerë: 

 • 98,727,270.03 lekë (Pa TVSH) 

 • 104,667,142.04 lekë (Me TVSH)  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

Gjatë zbatimit të vendimit të KPP NR 853/2021, datë 04.11.2021 për kualifikimin e OE, për 

mungës të kritereve të përgjitheshme.  

Pas verifikimit të ofertave ekonomike të paraqitura nga BOE rezultoi se ka gabime dhe 

ndryshime në sasi të mallërave dhe volumeve, nga ato sasi të kërkuara nga Autoritet Kontraktor 

të pasqyruar në DST duke sjell shuma të pa sakta.  

1.Oferta e paraqitur me datë 25.08.2021, ora 13:00, e verifikuar nga Komisioni i Vlerësimit të 

Ofertave ,bazuar në ligjin Nr.162/2020, të miratuar me datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik”, nenet 80,90,92 si dhe VKM Nr.285, date 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik“, nenet 80, 82,pika 2/i dhe neni 39 pika1/a . nuk mund të konsiderohet e 



 
 
 

 
 
 

vlefshme pasi ajo përmban devijime të mëdha, të cilat ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, 

kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, për shkak se:  

Në NR .I-3 , AN. 2.493/1 F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 80 Ø 3", kompletuar me 

gjithë rakorderi, sasia në preventivin e dokumenteve standarte i AK është në, Kg 1,950.0 

(Njëmijë e nëtëqindë e pesëdhjetë pikë zero) ndërsa në ofertën e paraqitur nga OE është 1.95 

(Një pikë nëntëdhjët e pesë ) (kjo edhe sipas shumatores përkatëse) të ofruar nga ana OE .  

Në nr .I-4, AN. 2.493/1 F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 65 Ø 2 1/2", kompletuar 

me gjithë rakorderi. sasia në preventivin e dokumenteve standarte i AK është në Kg 2,736.0 

(Dymijë e shtëqindë e tridhjetë e gjashtë pikë zero ) ndërsa në ofertën e paraqitur nga OE është, 

2.736 (Dy pikë shtatëqindë e tridhjet e gjashtë) (kjo edhe sipas shumatores përkatëse) të ofruar 

nga ana OE .  

Në nr .I-5, në AN.2.493/1 F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 50 Ø 2", kompletuar me 

gjithë rakorderi. sasia në preventivin e dokumenteve standarte i AK është në Kg 1,773.0 (Një 

mijë e shtatëqindë e shtaëdhjetë tre pikë zero) ndërsa në ofertën e paraqitur nga OE është 1.773 

(Një pikë shtatëqindë e shtatëdhjetë e tre )(kjo edhe sipas shumatores përkatëse) të ofruar nga 

ana OE .  

2.Operatorët ekonomikë kanë ndryshuar sasinë e zërave të punimeve të preventivit, në 

kundërshtim me kërkesat ligjore të përcaktuara në VKM Nr. 514, date 15.08.2007 “Për 

informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve 

të ndërtimit” (i ndryshuar) si dhe VKM Nr. 629, date 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve 

teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”,  

 

Ndryshimin e dokumentave standarte të tenderit (preventivit) në kundërshtim me kërkesat e 

përcaktuara në nenin 15, pika 3, të VKM Nr.285, date 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik“.  

 

3. Kriterët kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, janë të detyrueshme për t’u 

përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi, ndaj 

dhe të gjithë ofertuesit duhet të paraqesin ofertën e tyre në përputhje me këto dokumenta.  

- Përsa kohë autoriteti kontraktor ka kërkuar dhe përcaktuar shprehimisht në formularin e 

ofertës sipas shtojcës 1, ofertimin për një sasi materialesh ndertimore në këtë rast, operatori 

ekonomik duhet të plotësojë të gjithë dokumentacionin në përputhje me këtë përcaktim, pasi 

sasia është një element i rëndësishëm i preventivit të ofertës ekonomik për procedurën objekt 

shqyrtimi, përveç faktit që është një elemet i detyrueshëm i përcaktuar në DST nga autoriteti 

kontraktor,  

- Modifikimi i tij duke ulur sasinë e kërkuar përbën mospërgatitjen e ofertës sipas përcaktimeve 

të dhëna në dokumentat e tenderit, duke e kthyer ofertën ekonomik në një ofertë të pavlefshme 

- Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në dokumentat e tendërit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto 

dokumenta do të refuzohen si të papranueshme.  



 
 
 

 
 
 

- Në rastin konkret, oferta e paraqitur nga BOE “COMFORT” shpk dhe “R & T “ shpk, nuk 

përmbush kërkesat e vendosura në dokumentat e tenderit, ndaj do të konsiderohet e 

PAVLEFSHME. 
 

Publikuar në rregjistrin e ankesave më datë 22.12.2021. 

 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

 

Nënkryetar                                Anëtar                                      Anëtar 

 

Fiorent Zguro                      Kreshnik Ternova                 Anila Malaj 

 

 

Kryetar 

 

Jonaid Myzyri               
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