KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLI
Projekt vendim
VENDIM
K.P.P 7/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Kryetar
Juliana Hoxha
Anëtar
Spiro Kuro
Anëtar
Leonard Gremshi
Anëtar
Në mbledhjen e datës 16.01.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Xhast” sh.p.k të paraqitur
në procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: “Shërbim
karoatreci dhe parkimi”, me fond prej 7.956.000 (shtatë milion e
nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
24.12.2014 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë.

Ankimues:

“Xhast” sh.p.k

Adresa: Kthesa e Kamzës, Tiranë
Palë e ankimuar:

Autoriteti kontraktor, Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë
Adresa: Rruga “Sami Frasheri” nr. 3 / 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. 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
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, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
Faqe 1

I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Nuk ka respektuar afatet ligjore për shqyrtimin e ankesës nga autoriteti kontraktor;

II
Rrethanat e çështjes

II.1. Në datën 24.12.2014, autoriteti kontraktor Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë ka zhvilluar
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: “Shërbim karoatreci dhe parkimi”,
me fond prej 7.956.000 (shtatë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa tvsh.
II.2 Në datën 07.01.2015, autoriteti kontraktor ka kryer në sistemin elektronik të prokurimeve
shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave të paraqitura nga ku rezulton se oferta e operatorit
ekonomik ankimues “Xhast” shpk është e skualifikuar.
II.3 Në datën 08.01.2014, operatori ekonomik “Xhast” shpk ka depozituar ankesën pranë
autoritetit kontraktor, ku kundërshton skualifikimin e ofertës së tij.
II.4 Më datë 14.01.2015 Operatori ekonomik “Xhast” shpk ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
Faqe 2

pas shqyrtimit të kushteve formale të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton:
III.1. Në datën 07.01.2015, autoriteti kontraktor ka kryer në sistemin elektronik të prokurimeve
shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave të paraqitura në procedurën e prokurimit “Kërkesë për
Propozim” me objekt: “Shërbim karoatreci dhe parkimi”, me fond prej 7.956.000 (shtatë milion e
nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa tvsh.
III.2 Në datë 08.01.2015 operatori ekonomik “Xhast” shpk ka paraqitur ankesën në autoritetin
kontraktor ku kundërshton skualifikimin e ofertës së tij.
III.3. Në datë 14.01.2015 operatori ekonomik pa respektuar afatin e shqyrtimit të ankesës pranë
autoritetit kontraktor, ka paraqitur formularin e ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
III.4. KPP sjell në vëmendje nenin 63, pikën 2, pikën 5 dhe pikën 6 të ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në të cilin thuhet shprehimisht se:
2. Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit
kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte
vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.......”.
5. Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7 ditëve pas
marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese të punës.
6. Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5
të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin
e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit
kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti
kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim
e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.
III.5. Shqyrtimi administrativ i nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin
vlerësohen forma e ankimit, legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në
thelb ankimit) dhe asaj të shqyrtimit në themel të ankimit(Nëse kërkesa përmbush elementet
formale, Komisioni vazhdon me shqyrtimin në themel të saj), në rastin në fjalë ankimi
administrativ i paraqitur nga operatori ankimues “Xhast” shpk, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik nuk përmbush elementet formalë për faj të vetë ankimuesit, pasi nuk ka respektuar afatet
e përcaktuara në nenin 63 të ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”i
ndryshuar.
Operatori ekonomik ankimues megjithëse ka paraqitur pranë autoritetit kontraktor një ankesë të
hartuar në formën e përcaktuar në ligj, nuk ka pritur shqyrtimin e ankesës nga autoriteti
kontraktor dhe kthimin e përgjigjes në lidhje me vendimin e marrë për shqyrtimin e ankesë së tij,
Faqe 3

duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës” që,
referuar pikës 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, përbën shkak për
mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mungesës së
kushteve formale të saj.
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,
Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Xhast” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”,me objekt:“Shërbim karoatreci dhe
parkimi”, me fond prej 7.956.000 (shtatë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë)
lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 24.12.2014 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Policisë
së Qarkut 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.
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