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9. Procedura pezullohet nga titullari i autoritetit
kontraktor në rastin e paraqitjes së një ankese nga
ndonjëri prej kandidatëve ose ofertuesve. Në këtë
rast, titullari ngre një komision për shqyrtimin e
ankesës, i cili duhet të dalë me vendim brenda 5
(pesë) ditëve.
10. Në rastet kur nga komisioni i shqyrtimit të
ankesave konstatohen parregullsi, të meta, mangësi
ose shkelje në procedurë, titullari ia kthen
Komisionit të Vlerësimit për rivlerësim.
11. Kur kandidati do të realizojë një pjesë të
objektit me nënsipërmarrje, kjo mund të pranohet
nga Komisioni i Vlerësimit me kusht që të jetë
lidhur një kontratë e noterizuar (përpara datës së
hapjes ose pranimit të ofertave ose kuotimeve)
ndërmjet kandidatit dhe nënsipërmarrësit, ku të jetë
parashikuar ajo pjesë e objektit që do të realizohet
nga nënsipërmarrësi.
12. Kryetari i Komisionit të Vlerësimit i paraqet
titullarit
informacionin
përmbledhës.
Ky
informacion shoqërohet me raportin përmbledhës,
si dhe me vendimin e komisionit për klasifikimin e
ofertave dhe për përzgjedhjen e ofertës fituese.
Titullari i autoritetit kontraktor, në bazë të
dokumentacionit të lartpërmendur, gjykon nëse
është e nevojshme të kërkohet për shqyrtim i gjithë
dokumentacioni i procedurës. Nëse gjykohet i
rregullt, brenda afatit prej 2 (dy) ditësh nga marrja
e vendimit të komisionit, titullari i autoritetit
kontraktor miraton ofertën fituese.
13. Mbas miratimit nga titullari i autoritetit
kontraktor, oferta e shpallur fituese u njoftohet
kandidatëve ofertues me shkrim, të cilëve u
njoftohet e drejta për ankim ndaj vendimit të
Komisionit të Vlerësimit. Afati i ankimit është pesë
ditë nga data e njoftimit.
14. Komisioni i Vlerësimit shqyrton ankesat
brenda afatit 5-ditor nga data e paraqitjes së tyre
dhe njofton ministrin përgjegjës për rezultatet e
vlerësimit të ankimit.
15. Mbas përfundimit të procedurës së ankimit,
titullari i autoritetit kontraktor urdhëron
Komisionin e Vlerësimit për negocimin e kontratës
më kandidatin fitues.
16. Pas negocimit, kontrata së bashku me
relacionin përkatës i dërgohet titullarit të autoritetit
kontraktor për miratim. Në rast se ofertuesi fitues
nuk pranon të lidhë kontratë dhe tërhiqet, kjo
dokumentohet dhe shpallet fituese oferta e
klasifikuar e dyta. Në rast se edhe ofertuesi i
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klasifikuar i dyti nuk pranon të lidhë kontratë,
atëherë procedura anulohet.
17. Kontrata me kandidatin e shpallur fitues
nënshkruhet nga titullari i autoritetit kontraktor
përgjegjës ose i deleguari prej tij.
VII. MIRATIMI I KONTRATËS
1. Kontratat, që diktohen nga interesat
thelbësorë të shtetit pas nënshkrimit të tyre, do të
miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
Kontrata do të hyjë në fuqi pas këtij miratimi. Ky
kusht do të jetë i specifikuar edhe në kontratën e
nënshkruar ndërmjet palëve dhe në dokumentet e
procedurës garuese.
2. Në rastet kur kontrata nuk miratohet brenda
90 (nëntëdhjetë) ditëve nga Këshilli i Ministrave,
atëherë procedura do të quhet e anuluar.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren
Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe
VENDIM
Nr. 204, datë 9.3.2020
PËR MARRJEN E MASAVE PËR
NGRITJEN E INFRASTRUKTURËS PËR
SHËRBIMIN E KARANTINËS DHE PËR
NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E
MIRATUAR PËR MINISTRINË
E MBROJTJES
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të
pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr. 15/2016, “Për
parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe
sëmundjeve infektive”, të neneve 5 e 45, të ligjit nr.
9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit
buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të
ndryshuar, dhe të ligjit nr. 88/2019, “Për buxhetin
e vitit 2020”, me propozimin e ministrit të
Mbrojtjes dhe ministrit të Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Caktimin e Shtëpisë së Pushimit të
Ushtarakëve të FARSH-it, prona nr.231, me
emërtim “Shtëpia e Pushimit të Ushtarakëve”, me
vendndodhje në Plepa, Durrës, si strukturë për
shërbimin e karantinës, në funksion të marrjes së
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masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit
nga COVID-19.
2. Caktimin e Ministrisë së Mbrojtjes si autoritet
kontraktor për zhvillimin e procedurave të
prokurimit, si më poshtë vijon:
a) rikonstruksion të objektit prona nr. 231, me
emërtim “Shtëpia e Pushimit të Ushtarakëve”, me
vendndodhje në Plepa, Durrës, për përshtatje si
infrastrukturë karantine;
b) blerje mallrash/pajisjesh për përshtatjen e
dhomave për nevoja të karantinës;
c) sigurimin e ushqimit të gatuar sipas nevojave;
ç) sigurimin e shërbimit të lavanderisë.
3. Ministrisë së Mbrojtjes, në buxhetin e
miratuar për vitin 2020, në artikullin buxhetor 602,
“Mallra dhe shërbime”, dhe në artikullin buxhetor
231, “Shpenzime kapitale”, i shtohet, përkatësisht,
fondi prej 13 824 000 (trembëdhjetë milionë e
tetëqind e njëzet e katër mijë) lekësh dhe 11 000
000 (njëmbëdhjetë milionë) lekësh.
4. Efektet financiare, sipas pikës 3, të këtij
vendimi, të përballohen nga fondi rezervë i
buxhetit të shtetit për vitin 2020.
5. Ministria e Mbrojtjes të koordinojë punën me
Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për
përcaktimin
e
kushteve/kërkesave
për
funksionimin optimal të objektit të caktuar si
infrastrukturë karantine.
6. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale të marrë të gjitha masat për të siguruar
shërbimin shëndetësor dhe psikosocial për
personat që vendosen në karantinë, sipas
legjislacionit në fuqi.
7.Ngarkohen Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria
e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për zbatimin e
këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet
në Fletore Zyrtare.
KRYEMINISTËR
Edi Rama
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VENDIM
Nr. 205, datë 9.3.2020
PËR NJË SHTESË FONDI NË
BUXHETIN E VITIN 2020, MIRATUAR
PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE, PËR
MARRJEN E MASAVE PËR
PLOTËSIMIN E NEVOJAVE
PARAPRAKE PËR INFEKSIONIN E
SHKAKTUAR NGA COVID-19
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të
neneve 5 e 45, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008,
“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të
ligjit nr. 88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, me
propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, në buxhetin e miratuar për vitin 2020, në
programin
“Planifikim,
Menaxhim
dhe
Administrimi”, i shtohet fondi prej 400 000 000
(katërqind milionë) lekësh për marrjen e masave
për plotësimin e nevojave paraprake për
infeksionin e shkaktuar nga COVID-19, i ndarë,
përkatësisht,:
- 200 000 000 (dyqind milionë) lekë në
kategorinë e shpenzimeve kapitale;
- 200 000 000 (dyqind milionë) lekë në
kategorinë e shpenzimeve korrente.
2. Efekti financiar, prej 400 000 000 (katërqind
milionë) lekësh, të përballohet nga fondi rezervë i
buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2020.
3. Ngarkohen Ministria e Financave dhe
Ekonomisë dhe Ministria e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet
në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTËR
Edi Rama
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