KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 563/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 25.07.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të proçedurës së
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-1489205-24-2017 me objekt: “Blerje dhe mirmbajtja e
pajisjeve elektronike në Albcontrol sh.a”, me fond limit
12,330,663 lekë pa tvsh, e parashikuar për tu zhvilluar
në datën 19.06.2017, nga autoriteti kontraktor,
ALBCONTROL SH.A.

Ankimues:

“BNT Electronics” shpk
Bulevardi “Zhan D Ark”, Kulla III, Kati II, Tiranë

Autoriteti Kontraktor

ALBCONTROL SH.A.
Aeroporti “Nënë Tereza” Rinas.

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 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 relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
1

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 25.05.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-14892-05-24-2017 me objekt: “Blerje dhe
mirmbajtja e pajisjeve elektronike në Albcontrol sh.a”, me fond limit 12,330,663 lekë pa tvsh,
e parashikuar për tu zhvilluar në datën 19.06.2017, nga autoriteti kontraktor, ALBCONTROL
SH.A.
II.2. Në datën 31.05.2017 operatori ekonomik “BNT Electronics” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të proçedurës së
mësipërme të prokurimit me argumentat si më poshtë:
Së pari: Në shtojcën 8 “kriteret e veçanta të kualifikimit”, kapaciteti teknik pika 2.3,
gërma (d), parashikohet se: “Operatori ekonomik duhet të jetë shitës i autorizuar dhe
të ketë statusin Gold, si dhe duhet të paraqesë Autroizimet e Prodhuesit për
mirmbajtje dhe servis mbi paisjet Server/Storage të infrastrukturës aktuale.
Dokumenti duhet të jetë i noterizuar dhe i përkthyer”. Personeli Teknik i ofertuesit
kërkohet të paktën të ketë, persona të çertifikuar në fushtat e mëposhtme ku dhe do të
bejnë impelmentimin:
1.1

Certifikatë për Storage nga prodhuesi.

BNT Electronics, çmon se kërkesat e sipërshprehura janë në kundërshtim të hapur me
Ligjin e Prokurimit Publik, për arsye sepse është kërkuar autorizimi i prodhuesit mbi
pajisjet server/storage të cilat janë pajisje ekzistuese, dhe rrjedhimisht të con tek një
prodhues i caktuar. Gjithashtu edhe çertifikata storage e kërkuar, për pajisjet
ekzistuese lidhet me një prodhues të caktuar, e cila është automatikisht diskriminuese
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dhe kufizon mundësinë e pjesmarrjes së operatorëve ekonomike në procedurën e
prokurimit. Autoriteti Kontraktor ka parashikuar kritere të cilat janë antiligjore për
arsye sepse Ligji i Prokurimit Publik neni 23, pika 1 parashikon se: “Specifikimet
teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të
prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë
objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur
ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike
duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të
kufizuara”, ndërsa në pikën 5 të tij parashikohet se, “Specifikimet teknike nuk duhet të
kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim
ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk
ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të
kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto
specifikime”. Sikurse e citon edhe neni i sipërcituar, është haptazi i paligjshëm
përcaktimi i një prodhuesi specifik, dhe për këtë arsye kërkojmë nga autoriteti
kontraktorë heqjen e kritereve të mësipërme që vijnë në kundërshtim me parashikimet
dhe dispozitat ligjore, ose në rast të kundërt duke qënë se objekti i procedurës është jo
vetëm blerje pajisjesh por edhe mirmbajtje të atyre ekzistuese, i kërkojmë autoritetit të
realizojë ndarjen në lote të kësaj procedure. Pasi edhe vendimi “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, në nenin 9 të tij parashikon se kur një procedurë
prokurimi duhet të ndahet në lote. Për shkak të natyrës që ka kjo procedurë prokurimi,
si dhe për të shmangur kriteret e sipërshënuara të cilat janë haptazi antiligjore dhe të
padrejta, kërkojmë autoritetit në rast të mospranimit për heqjen e kritereve të tilla, të
mundësojë ndarjen e procedurës në lote, për të qënë konformë dispozitave ligjore si
dhe për të mundësuar një trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik.
Së dyti: Lidhur me procedurën e prokurimit në fjalë, kërkojmë gjithashtu nga
autoriteti kontaktorë të modifikojë specifikimet teknike për një grup pajisjesh që do të
ofertohen, për shkak se këto specifikime janë parashikuar në mënyrë të tillë shumë të
detajuara nga autoriteti kontraktorë, të cilat pasqyrojnë njëanshmëri dhe të drejtojnë
tek pajisje të përcaktuara si dhe tek një markë e caktuar. Ligjërisht, specifikimet
teknike duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të jenë transparente, dhe të barabarta
për të gjithë operatorët. Në rastin konkret, detajimi i këtyre specifikimeve në mënyrë të
ekzagjëruar, pasqyron hapur faktin se autoriteti nuk ka respektuar dispozitat ligjore
për trajtim të barabartë por ka parashikuar qëllimisht këto specifikime drejtuar një
marke të caktuar. Duke qënë se vetë qëllimi i ligjit është i tillë, si dhe për të
respektuar parimet kryesore të tij, ku një prej tyre është ai i mosdiskriminimit,
kërkojmë modifikimin e specifikimeve teknike në përputhje me parashikimet ligjore”.
II.3. Në datën 01.06.2017, me shkresën nr. 1056/1 prot, autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “BNT Electronics” sh.p.k. në lidhje me ankesës ku ka
vendosur të mos pranojë ankesën e këtij operatorit ekonomik.
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II.4. Në datën 12.06.2017 pala ankimuese “BNT Electronics” sh.p.k, ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit
kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 1158/1 datë 19.06.2017 prot, me objekt “Dërgohet informacion”,
është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor
lidhur me proçedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumentave të tenderit
me argumentin se “[...]“Operatori ekonomik duhet të jetë shitës i autorizuar dhe të ketë
statusin Gold, si dhe duhet të paraqesë Autroizimet e Prodhuesit për mirmbajtje dhe servis mbi
paisjet Server/Storage të infrastrukturës aktuale. Dokumenti duhet të jetë i noterizuar dhe i
përkthyer”. Personeli Teknik i ofertuesit kërkohet të paktën të ketë, persona të çertifikuar në
fushtat e mëposhtme ku dhe do të bejnë impelmentimin: Certifikatë për Storage nga prodhuesi.
[….]”Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Veçanta të kualifikimit”, pika 2.3 gërma (d) “Kapaciteti
Teknik”, të dokumenteve të proçedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka
parashikuar se:
-

Operatori ekonomik duhet të jetë shitës i autorizuar dhe të ketë statusin Gold, si dhe
duhet të paraqesë Autroizimet e Prodhuesit për mirmbajtje dhe servis mbi paisjet
Server/Storage të infrastrukturës aktuale. Dokumenti duhet të jetë i noterizuar dhe i
përkthyer.

-

Personeli Teknik i ofertuesit kërkohet të paktën të ketë, persona të çertifikuar në
fushtat e mëposhtme ku dhe do të bejnë impelmentimin: Certifikatë për Storage nga
prodhuesi.

III.1.2. . Në nenin 1 “Objekti dhe Qëllimi” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” i ndryshuar parashikohet se:
1. Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave që zbatohen për prokurimet e
mallrave, të punëve dhe të shërbimeve nga autoritetet kontraktore.
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga
autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
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c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit
publik.
III.1.3. . Në nenin 20 “Mosdiskriminimi” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” i ndryshuar parashikohet se: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter,
kërkesë apo procedurë, që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën
diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”.
III.1.4. Në nenin 23 pika 5 “Specifikimet teknike” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikohet se: “Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë
kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë
specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e
mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose
ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime”.
III.1.5. Në nenin 46 pika 1 gërma “a” dhe gërma “b” e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikohet se: “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë
pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha
kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë
në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
Në nenin 46 pika 3 e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar
parashikohet se: “[...] Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të
stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas
përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik […]”.
III.1.6. Në nenin 9 “Llogaritja e vlerës së kontratës”, pika 5, të Vendimit nr. 914, datë
29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
përcaktohet se: “Kontrata ndahet në lote, kur përbëhet nga punë, mallra apo shërbime,
homogjene ose të ngjashme, dhe kur vlera e kombinuar është e tillë që vetëm një numër i
kufizuar operatorësh ekonomikë do të ishin në gjendje t’i siguronin ato. Kjo mënyrë mund të
përdoret veçanërisht për të nxitur pjesëmarrjen e biznesit të vogël e të mesëm dhe për të ulur
kostot administrative të autoritetit kontraktor”.
III.1.7. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi
modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, për proçedurën e prokurimit objekt ankimi,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është me vend të ndalet në një test balancues të dy
elementëve kryesorë. Së pari, nëse kërkesa në fjalë është e përshtatshme për arritjen e synimit
të kërkuar dhe së dyti, nëse kërkesa në fjalë shkon përtej asaj, se çfarë është e nevojshme për
të arritur synimin. Gjithashtu, në shqyrtimin e kriterit të mësipërm të kualifikimit, K.P.P.
gjykon të ndalet edhe në faktin nëse kriteri i mësipërm është në proprocion me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohet në zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së.
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III.1.8. Komisioni i Prokurimit Publik thekson se ndarja ose jo, e kontratës në lote, është një
vendim i rëndësishëm që autoriteti kontraktor merr gjatë procesit paraprak të prokurimit
(hartimit të kritereve kualifikuese nga njësia e prokurimit) pasi ndikon drejperdrejt në nivelin
e pjesmarrjes së operatorëve ekonomike në këtë procedurë prokurimi. Kjo bëhet duke mbajtur
në konsideratë elemente të tilla si: tregu, konkurenca e mundshme, vlera e prokurimit, etj.,
dhe veçanërisht faktin nëse objekti i kontratës është një punë/shërbim/mall për të cilin
ofertuesit janë të pakët, pra, gëzojnë në një farë mënyre të drejtën e prodhimit, apo
distribucionit.
III.1.9. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në rastin konkret, mosndarja në Lote nga
autoriteti kontraktor i procedurës së prokurimit, për secilin objekt prokurimi zvogëlon numrin
e shoqërive që do të shfaqin interes për këtë procedurë prokurimi, duke lejuar vetëm një
numër të kufizuar të tyre.
Ndërkohë që ndarja në Lote do të shoqërohej jo vetëm me lejimin e shoqërive që janë të
licencuara për shërbimin dhe furnizimin përkatës, por edhe do stimulojë pjesëmarjen e
biznesit të vogël dhe të mesëm në përputhje me nenin 1 të LPP-së. Pra sa më sipër, autoriteti
kontraktor nuk ka vepruar në përputhje me frymën e Ligjit për Prokurimin Publik dhe
Rregullat e Prokurimit Publik, duke mos e ndarë procedurën në fjalë në lote të veçanta sipas
qarqeve përkatëse, për të siguruar një pjesëmarrje të gjerë dhe gjithëpërfshirëse.
Sa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumentave të tenderit
me argumentin se: “Specifikimet teknike për një grup pajisjesh që do të ofertohen, janë
parashikuar në mënyrë të tillë shumë të detajuara nga autoriteti kontraktorë, të cilat
pasqyrojnë njëanshmëri dhe të drejtojnë tek pajisje të përcaktuara si dhe tek një markë e
caktuar.
III.2.1. Në ankesën drejtuar pranë K.P.P, operatori ekonomik ankimues “BNT Electronics”
shpk nuk parashtron fakte apo dyshime të bazuara, por ngre pretendime a-priori për
specifikimet teknike të përcaktuara nga autoriteti kontraktorë.
III.2.2. Referuar VKM 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 shqyrton paraprakisht ankesën nga ana formale duke verifikuar (krahas
juridiksionit administrativ dhe kompetencës lëndore, legjitimimit të ankimuesit dhe
respektimit afateve), edhe “elementet e domosdoshëm të ankesës, sipas përcaktimeve të nenit
17, “Forma dhe përmbajtja e ankesës”, pika 3: “Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe
me: a) provat dokumentare, të cilat ankimuesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni;”
III.2.3. Bazuar në sa mësipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimet e tyre, ankimuesi
duhet të kishin shoqëruar ankesën e tyre me prova, indicie dhe argumenta ose
dokumentacionin përkatës, në bazë të të cilave do të shqyrtohej ankesa. Vlen të ritheksojmë se
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Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë administrativ, i cili në kuptim të nenit
52 të LPP dhe nenit 64 e 65 të VKM nr. 914, datë 29.012.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, shqyrton ankesat mbi vendimet e marra nga Autoriteti
Kontraktor, pra ligjvënësi qartazi i ka ndarë detyrat dhe kompetencat e këtyre dy organeve.
Pra, KPP nuk mund të marrë tagrin e KVO-së dhe të rivlerësojë në themel procedurën e
prokurimit publik mbi bazën e pretendimeve a-priori të pa argumentuara të operatorëve
ekonomik ankimues të cilët mund lehtësisht të ngrejnë pretendime për të gjitha kriteret në
dokumentat e tenderit por pa pasur asnjë provë apo indicie argumentuese se ku e bazojnë
ankesën e tyre.
III.2.4. Operatori ekonomik ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij mbi
shkeljen e pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku e bazon pretendimin e tij për
diskriminimin dhe ekzagjërimin e kriterit/kritereve nga ana e autoritetit kontraktor.
Theksojmë se kriteret apo kushtet e vendosura nga autoriteti kontraktor mund të vijë për
shkaqe të ndryshme, siç janë mosparaqitja e një dokumenti të kërkuar, ose problematika që
mund të prekin dokumentin etj. Është barrë e operatorit ekonomik që të përcaktojë se në cilin
fakt apo rrethanë e mbështet pretendimin e tij për mospërmbushje kriteri/kriteresh.
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik thekson dallimin e qartë – në gjykimin e tij, ndërmjet
një pretendimi të një operatori ekonomik që ngre shqetësim mbi nje kriter apo specifikim
hipotetikisht të gabuar apo të ekzagjeruar nga ana e autoritetit kontraktor, nga njëra anë dhe,
pretendimit/pretendimeve të këtij operatori apo të cilitdo operatori pjesmarrës në një
procedurë prokurimi publik ndaj mënyrës së hartimit të specifikimeve apo kritereve të
autoritetit kontraktor për operatorët e tjerë konkurrentë në këtë procedurë, nga ana tjetër.
III.2.6. Në rastin e parë, kur interesi është absolut dhe i drejtpërdrejtë, barra e provës për të
argumentuar shkeljet e pretenduara të autoritetit, ndonëse sërish qëndron mbi ankimuesin, në
gjykimin e KPP është arsyeshmërisht më e lehtë. KPP e mirëkupton pozitën e operatorit dhe,
në kuptim të misionit të tij për të siguruar eficencën e procedurave të prokurimit publik,
përmes nxitjes së pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë, vlerëson se duhet të adoptojë një
qëndrim pro-aktiv, në krah të operatorit ankimues. Në rastin e dytë, kur operatori pjesmarrës
në një procedurë ankohet në lidhje me ofertat e operatorëve konkurrentë, pesha specifike e
barrës për të provuar paligjshmërinë hipotetike të këtyre të fundit është e plotë dhe qëndron
mbi pretenduesit, ndërkohë që KPP adapton një pozicion re-aktiv, në pritje të argumenteve të
plotë provues se përse specifikimet teknike të vendosura nga autoritetit kontraktor janë të
gabuar apo të ekzagjerura të cilat pasqyrojnë mjëanshmëri dhe të drejtojnë tëk pajisje të
paracaktuara si dhe të një markë e caktuar, sipas ankimuesit.
III.2.7. Një ankim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicie të qarta, mbi të gjithë apo
shumicën e elementëve përbërës të specifikimeve teknike të hartuara nga autoriteti kontraktor
do të konsiderohet abuziv, në kundërshtim me qëllimin e veprimtarisë së Komisionit, pasi
cënon efikasitetin dhe shpejtësinë e procedurës së prokurimit publik dhe nuk do të merret në
shqyrtim nga KPP.
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III.2.8. KPP është paraparë nga ligji si një quasi gjykatë. Si e tillë në vendimarrjen e tij,
Komisioni i Prokurimit Publik zbaton parimet kryesore të së drejtës. Komisioni i Prokurimit
Publik refuzon të vendoset në pozitën e avokatit të ankimuesit e të investohet mbi një ankim i
cili nuk mbështetet në asnjë argument, por vetëm mbi pretendime hipotetike e dyshime të
paarsyeshme.
Për rrjedhojë pretendimet e ankimuesit “BNT Electronics” shpk nuk merren në shqyrtim.
Sa mësipër 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 pjesërishtë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “BNT Electronics”
sh.p.k për procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-14892-05-242017 me objekt: “Blerje dhe mirmbajtja e pajisjeve elektronike në Albcontrol sh.a”,
me fond limit 12,330,663 lekë pa tvsh, e parashikuar për tu zhvilluar në datën
19.06.2017, nga autoriteti kontraktor, ALBCONTROL SH.A.
2. Autoriteti kontraktorë të anulojë proçedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktorë, me shpalljen e proçedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të
Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatori ekonomikë “BNT Electronics” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1099 Protokolli; Datë 12.06.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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