KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 511/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga :
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.07.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Anulimin e vendimit të autoritetit kontraktor për anulimin e procedurës
së prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr.REF-71461-03-10-2017, me
objekt : “Kabina elektrike Box komplet me te gjithe akesoret perkates, e
predispozuar per 20kV”, me fond limit 14 499 340 lekë pa tvsh, e
zhvilluar në datën 04.04.2017, nga autoriteti kontraktor, Porti Detar
Shëngjin sha.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Junik” shpk
Lagjia SMT, Ndërtesë 2 katëshe, pranë DSHP Lezhë

Autoriteti Kontraktor:

Porti Detar Shëngjin SHA
Adresa: Shengjin - Lezhe

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 Miratimin e Rregullave të 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
ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
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V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori ekonomik
ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit, mbështetur
në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të.
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. Ankimuesi 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 13.03.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr.REF-71461-03-10-2017, me objekt : “Kabina elektrike Box
komplet me te gjithe akesoret perkates, e predispozuar per 20kV”, me fond limit 14 499 340 lekë pa
tvsh, e zhvilluar në datën 04.04.2017, nga autoriteti kontraktor, Porti Detar Shëngjin sha.

II.2 . Në datën 04.04.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, parashtrimeve me
shkrim të ankimuesit dhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor rezulton se në datën
19.04.2017 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me anë të sistemit të
prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku
rezulton si më poshtë vijon:
1. “ Junik” shpk
11.597.077
lekë
2. BO “Delta Elektrik” &Aurora Konstruksion” shpk12.343.041 lekë

kualifikuar;
kualifikuar;
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II.3.1. Autoriteti kontraktor më datën 02.05.2017 ka ngarkuar në sistemin e prokurimeve elektronike
formularin e “Njoftimit të Fituesit” i cili është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike në
datën 03.05.2017.
II.3.2. Në datën 03.05.2017 autoriteti kontraktor i ka dërguar mesazh operatorit ekonomik ankimues “
Junik” shpk në rubrikën “mesazh” në sistemin e prokurimeve elektronike konkretisht citoj: “kabina
elektrike Box komplet me të gjithë aksesorët përkatës, e predispozuar për 20kv”
II.3.3. Në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 18, datë 08.05.2017 është publikuar formulari i njoftimit
të fituesit nga ana e Porti Detar Shëngjin sha. Sipas këtij njoftimi rezulton se oferta e paraqitur nga
operatori ekonomik “Junik” shpk, me vlerë të përgjithshme prej 11.597.077 lekë pa tvsh, është
identifikuar si oferta e suksesshme. Rrjedhimisht operatori ekonomik “Junik” shpk është njoftuar nga
autoriteti kontraktor të paraqesë pranë Porti Detar Shëngjin sha, Lezhë”, sigurimin e kontratës, sic
parashikohet në dokumentat e tenderit,brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
II.4. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrative rezulton se në
datën 12.05.2017 operatori ekonomik ankimues “Junik” shpk ka dërguar pranë autoritetit kontraktor
shkresën nr. 144 prot, datë 12.05.2017 në të cilën citohet: [..] Lënda: “Dorëzim i dokumentacionit të
kërkuar për lidhjen e kontratës me objekt: “Kabina elektrike box komplet me të gjithë aksesorët
përkatës e predispozuar për 20kv”; Drejtuar: Portit Detar Shëngjin sha[...]
II.4.1. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrative rezulton se në
datën 12.05.2017 operatori ekonomik ankimues “Junik” shpk ka dërguar pranë autoritetit kontraktor
shkresën nr. 143 prot, datë 12.05.2017 në të cilën citohet: [..] Lënda: “kërkesë për të marrë draft
kontratën paraprakisht për objektin “Kabina elektrike box komplet me të gjithë aksesorët përkatës e
predispozuar për 20kv”; Drejtuar: Portit Detar Shëngjin sha[...]
II.4.2. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrative rezulton se në
datën 19.05.2017 operatori ekonomik ankimues “Junik” shpk ka dërguar pranë autoritetit kontraktor
shkresën nr. 150 prot, datë 19.05.2017 në të cilën citohet: [..] Lënda: “Ridërgim shkrese”; Drejtuar:
Portit Detar Shëngjin sha[...]
Bashkëlidhur kësaj shkrese po ju ridërgomë dhe njëherë shkresën nr.143 prot., datë 12.05.2017.
Kërkesë për të marrë draft kontratën për objektin: “Kabina elektrike box komplet me të gjithë
aksesorët përkatës e predispozuar për 20kv”, jemi të detyruar të ridërgojmë edhe njëherë këtë shkresë
megjithëse është dërguar dhe më herët, pasi nga ana juaj pa asnjë shkak ligjor dhe të arsyeshëm nuk
është marrë kjo shkresë duke e refuzuar atë. Sqarojmë se shkresa e mësipërme është dërguar nëpërmjet
shërbimit postar ashtu sic po ju’a dërgojmë. Theksojmë se dorëzimi i dokumentacionit i sekretuar dhe
noterizuar nga operatori “Jinik” shpk është dorëzuar pranë zyrave tuaja sëbashku me sigurimin e
kontratës me anë të një shkrese përcjellëse me nr. Prot 144 dhe protokolluar nga ju me
nr.73prot.Shkresa me nr.143prot. është nisur me postë sic u theksua më sipër, për draft kontratën, e
cila është refuzuar nga ana juaj.
Ndërkohë shkresa me nr. 147prot.me dokumentacionin tjetër me përmbajtje oferta orgjinale dhe
shtojcat numër 5,7,9,11, preventivin përmbledhës, deklaratën e angazhimit të shoqërisë për vitin 2017,
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dhe deklaratën e administratorit mbi mosangazhimin e mjeteve në kontrata të tjera dhe grafikun e
punimeve është nisur po ashtu me postë. Nga ana juaj është pranuar dokumentacioni i sipërpërmendur
dhe ju lutem na bëni me dije kur të paraqitemi për lidhjen e marrëveshjes.[..]
Shënim: Mori në dorëzim Dosja e firmës “Junik” shpk nr. 88prot datë 22.05.2017 nënshkruar nga
anëtarët e KVO-së përkatësisht:T.N;L.GJ.;E.D.; dhe dorëzuesi:E.Ç.;
II.4.3. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrative rezulton se
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka mbajtur proçes verbalin e verifikimit të DST-ve të prokurimit për
objektin: “Kabina elektrike box komplet me të gjithë aksesorët përkatës e predispozuar për 20kv” në të
cilin citohet:[...]
KVO-ja mori në dorëzim dosjen e firmës “Junik” shpk më datë 22.05.2017 nr. 88 prot., e dorëzuar në
sekratarinë e SHA.Porti Detar Shëngjin nga ana e subjektit më datë 12.05.2017 nr. 144 prot.
Subjekti “Junik” shpk është njoftuar sipas afateve dhe procedurave të parashikuara në ligjin PP
nëpërmjet formularit të “Njoftimit të fituesit” më datë 03.05.2017ora 10:14 për paraqitjen e sigurimit
të kontratës sic parashikohet në dst brenda 5 ditëve nga data e marrjes së njoftimit/publikimit të këtij
njoftimi.
Bazuar sa më sipër KVO-ja shprehet se nuk mund të bëjë verifikimin e dokumentacionit të paraqitur në
formë shkresore nga ana e subjektit “Junik” shpk, pasi del në konkluzion se kanë kaluar afatet e
përcaktuar në ligj[...]
II.5. Në datën 25.05.2017 autoriteti kontraktor ka ngarkuar në sistemin e prokurimeve elektronike
Urdhër nr. 25.datë 24.05.2017 [..] “Për anullimin tenderi me objekt: “Kabina elektrike box komplet me
të gjithë aksesorët përkatës e predispozuar për 20kv”[...]Anullimin e procedurës së prokurimit për
arsyet e mëposhtme:
Subjekti “Junik” shpk i renditur i pari sipas klasifikimit të gjenerur nga SPE pas përfundimit të
procedurës së vlerësimit të ofertave më datë 19.04.2017 nuk i është përgjigjur kërkesës së AK-së
brenda afatit të përcaktuar në formularin e njoftimit të fituesit datë 03.05.2017.
Ofertuesi i renditur i dyti në listën e ofertave të kualifikuara nuk mund të njoftohet për lidhjen e
kontratë për arsye se diferenca ndërmjet ofertës së kualifikuar në vendin e parë dhe asaj në vendin e
dytë është më e madhe se 2%të vlerës së fondit limit.
II.5.1 Në datën 25.05.2017 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje operatorit ekonomik “Junik” shpk.
Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më poshtë vijon:[...]
Në përgjigje të shkresës suaj nr. 150prot datë 19.05.2017 ju bëjmë me dije se:
Bazuar në nenin 58 të LPP-së si dhe nenet 21/70të VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 RrPP-së;
Udhëzimin e APP-së nr. 03 datë 09.05.2017 “Pë shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në spe pika 6
“Njoftimi i Fituesit”
Subjekti juaj është njoftuar në sistem sipas afatve të procedurave të parashikuara në LPP-në nëpërmjet
“Formularit të Njoftimit të Fituesit” më datë 03.05.2017 ORA 10:14, për paraqitjen e sigurimit të
kontratëssic parashikohet në dst brenda 5 ditëve nga data e marrjes së njoftimit/publikimit të këtij
njoftimi.
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Subjekti juaj i renditur i pari sipas klasifikimit të gjeneruar nga SPE pas përfundimit të procedurës së
vlerësimit të ofertave më datë 19.04.2017 nuk i është përgjigjur kërkesës së AK-së brenda afatit të
përcaktuar në formularin e njoftimit të fituesit të datës 03.05.2017.
Përsa më sipër dhe në respektimin e afateve të përcaktuara me ligj AK-ja ka vendosur anullimin e
procedurës së prokurimit. Rrjedhimisht jeni të lutur të paraqiteni për të tërhequr dokumentacionin e
dorëzuar pranë sekretarisë së Sh.A. Porti Detar Shëngjin me shkresën nr. 144prot datë 12.05.2017.
II.6.Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, parashtrimeve me
shkrim të ankimuesit dhe informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se në datën 31.05.2017 ,
operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor.
II.6.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e autoritetit
kontraktor me argumentat se: “[...]Më datën 25.05.2017 është dërguar në Spe të APP-së njoftimi për
anullimin e procedurës së prokurimit me objektin e mësipërm. Në njoftimin e mësipërm botuar në spe
nuk paraqitet ndonjë shkak lidhur me anullimin e procedurës sa më sipër. Më datën 31.05.2017 na ka
ardhur shkresa nr. 87/1 prot datë 25.05.2017 kthim përgjigje i autoritetit kontraktor Porti Detar
Shëngjin sha me anë të të cilit njoftohemi se shkaku i anullimit të procedurës është se shoqëria “Junik”
shpk nuk ka paraqitur brenda 5 ditëve nga data e marrjes së njoftimit formularin e sigurimit të
kontratës. Arsyetimi i mësipërm nuk është është i drejtë për arsyet e mëposhtme:
Më datën 03.05.2017 ora 10:14 në sistemin elektronik është dërguar njoftimi i shpalljes së fituesit për
tenderin me objekt sa më sipër. Në njoftimin e botuar në sistemin elektronik nuk ka qënë i shënuar afati
5 ditor i dorëzimit të sigurimit të kontratës.M ë datë 08.05.2017 në buletinin e prokuimit publik nr. 18
është publikuar njoftimi i fituesit. Theksojmë faktin se referuar nenit 21 të vkm-së nr. 914 datë
29.12.2014 RrPP-së, autoriteti kontraktor kaq patur detyrimin që të bëjë njoftimin me shkrim në
mënyrë të drejtëpërdrejtë shoqërisë “Junik” shpk për njoftimin e fituesit.gjë të cilën nuk e kanë bërë.
Referojmë nenin [...]”.
II.7. Me shkresën nr. 87/3prot datë 05.06.2017 protokolluar nga operatori ekonomik ankimues me nr.
179prot., datë 08.06.2017, autoriteti kontraktor i kthen përgjigje palës ankimuese.
II.7.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më poshtë
vijon: “[...][...]Ju në ankesë shpreheni se nuk jeni njoftuar nga AK-ja me shkrim në mënyrë të
drejtpërdrejtë referuar nenit 21 të VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 RRPP-së i ndryshuar, gjithsdhtu
theksojmë se referuar nenit 21 pika 2 e vkm-së së sipërcituar është përcaktuar ndër të tjera se njoftimi i
fituesit bëhet në përputhje me nenin 28 të LPP-së.
Neni 22 pika 1 të LPP-së i ndryshuar , shprehet se i gjithë dokumentacioni, njoftimet vendimet
informacionet dhe komunikimet e parashikuara në këtë ligj bëhen me shkrim ose me mjete elektrionike.
Përderisa ky nen nuk e përcakton si kusht detyrues njoftimin në rrugë zyrtare të njoftimit të fituesit
pretendimi juaj nuk qëndron.
Sqarojmë se njoftimi i fituesit është bërë në përputhje me nenin 58 të LPP-së që përcakton mënyrën e
njoftimit të fituesit; ndër të tjera ky nen përcakton se: Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete
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elektronike, njoftimi i fituesit dërgohet në platformën elektronike të prokurimit ditën e nesërme të punës
nga marrja e vendimit.
Njoftimi përmban minimalisht këtë informacion:
Emrat e ofetuesve pjesmarrës;
Vlerat e ofertave;
Emrat e ofertuesve të skualifikuar dhe arsyet e skualifikimitr;
Emrin e ofertuesit të suksesshëm dhe vlerën e ofruar prej tij;
Ankesa, nëse ka pasur të tilla;
Njoftimi i cili është bërë nga AK-ja në përputhje me RrPP dhe afatet e përcaktuara në këto rregulla.
Konkretisht publikimi i njoftimit të fituesit është krijuar në platformën elektronike të prokurimit më datë
02.05.2017 dhe është publikuar nga publikuesi (APP-ja)më datë 03.05.2017 ora 10:14 dhe është
konfirmuar përfunduar në SPE po në datën 03.05.2017 ora 11:14.
Gjithashtu në nenin 58 të LPP-së pika 3 përcaktohet:AK-jadhe ofertuesi i shpallur fitues nënshkruajnë
kontratën sipas afatve të përcaktuara në rregullat e prokurimit publik.
Neni 70 i VKM-së nr. 914 datë29.12.2014 Rrpp i ndryshuar përcakton se:
Zhvillimi i procedurës së prokurimit do të bëhet deri në momentin e shpalljes së njoftimit të fituesit,
ndërsa lidhja e kontratës do të bëhet në përputhje me afatet e përcaktuara në pikën 3 të nenit 21 të
këtyre rregullave.
Referojmë nenin 21 pika 3 e VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 i ndyshuar[...]
Përsa më sipër theksojmë se subjekti juaj nuk ka përmbushur detyrimin ligjor për të cilin ju detyron
neni i mësipërm-Operatori ekonomik i shpallur fitues është i detyruar ti përgjigjet kërkesës së
autoritetit kontraktor për lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes së kërkesës e
cila është publikuar dhe përfunduar në SPE me dt. 03.05.2017. Detyrim i cili nuk është përmbushur në
asnjë lloj kominikimi nga subjekti juaj si dhe mosparaqitja juaj pranë institucionit tonë brenda afateve
të kërkuara sipas legjislacionit në fuqi, referuar nenit 58 pika 5; neni 24 të LPP-së, AK-ja ka vendosur
anullimin e procedurës.
[...]”
II.8. Në datën 14.06.2017 ka paraqitur ankesë me të njëjtin objekt pranë Komisionit të Prokurimit
Publik.
II.9. Në datën 22.06.2017 me anë të shkresës nr. 103/1 prot datë 20.06.2017,protokolluar nga
Komisioni i Prokurimit Publik me nr. 1104/2 datë 22.06.2017 autoriteti kontraktor ka dorëzuar
informacionin e kërkuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt
ankimi.
II.10. Në kuadër të shqyrtimit administrativ, nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik në datën
04.07.2017 me anë të shkresës nr. 1104/3prot., datë 04.07.2017 me objekt: “Kërkesë për verifikim”,
Komisioni i Prokurimit Pubik i është drejtuar operatorit ekonomik ankimues “Junik” shpk, në të cilën
citohet: [..]Në datën 14.06.2017 pranë Komisionit të Prokurimit Publik është administruar ankesa
numër 1104 protokolli datë 14.06.2017 e shoqërisë “Junik” shpk për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me Nr.REF-71461-03-10-2017, me objekt : “Kabina elektrike Box komplet me te
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gjithe akesoret perkates, e predispozuar per 20kV”, me fond limit 14 499 340 lekë pa tvsh, e zhvilluar
në datën 04.04.2017, nga autoriteti kontraktor, Porti Detar Shëngjin sha. Referuar materialeve të
administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ si edhe pretendimeve të autoritetit kontraktor,
konstatohet se subjekti juaj, referuar formularit të ankesës dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, ka deklaruar se nuk është njoftuar për “Formularin e Njoftimit të Fituesit” në këtë procedurë
prokurimi duke shprehur njëherazi gadishmërinë e kryerjes së verifikimeve pranë institucionit tonë.
Sa më sipër, në kuadër të shqyrtimit administrativ ju informojmë se lidhur me pretendimin tuaj të
mësipërm, lutemi të paraqiteni ditën e mërkurë, datë 05.07.2017, në orën 11°° pranë Komisionit të
Prokurimit Publik nëpërmjet një personi të autorizuar për kryerjen e verifikimeve në Sistemin e
Prokurimeve Elektronike mbi njoftimin e “Formularit të Njoftimit të Fituesit” nga ana e autoritetit
kontraktor drejtuar llogarisë së përdoruesit të subjektit tuaj.[…]
II.11. Në datën 05.07.2017 ora 11:00 në prezencë të përfaqësuesit të të operatorit ekonomik ankimues
është zhvilluar seancë verifikimi mbi njoftimin e “Formularit të Njoftimit të Fituesit” në llogarinë e
përdoruesit të Sistemit të Prokurimeve Elektronike për procedurën e prokurimit objekt ankimi. Nga
verifikimi rezultoi se shoqëria “Junik” shpk është njoftuar vetëm në rubrikën “mesazh” në sistemin e
prokurimeve elektronike konkretisht citoj: “kabina elektrike Box komplet me të gjithë aksesorët
përkatës, e predispozuar për 20kv”, në llogarinë e përdoruesit të Sistemit të Prokurimeve Elektronike.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik “Junik” shpk,mbi kundërshtimin e vendimit të
autoritetit kontraktor mbi anulimin e procedurës së prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
III.1.1 Në datën 03.05.2017 autoriteti kontraktor i ka dërguar mesazh operatorit ekonomik ankimues “
Junik” shpk në rubrikën “mesazh” në sistemin e prokurimeve elektronike konkretisht citoj: “kabina
elektrike Box komplet me të gjithë aksesorët përkatës, e predispozuar për 20kv”

III.1.2. Në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 18, datë 08.05.2017 është publikuar formulari i njoftimit
të fituesit nga ana e Porti Detar Shëngjin sha. Sipas këtij njoftimi rezulton se oferta e paraqitur nga
operatori ekonomik “Junik” shpk, me vlerë të përgjithshme prej 11.597.077 lekë pa tvsh, është
identifikuar si oferta e suksesshme. Rrjedhimisht operatori ekonomik ““Junik” shpk është njoftuar nga
autoriteti kontraktor të paraqesë pranë Porti Detar Shëngjin sha, Lezhë”, sigurimin e kontratës, sic
parashikohet në dokumentat e tenderit,brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
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III.1.3. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrative rezulton se në
datën 12.05.2017 operatori ekonomik ankimues “Junik” shpk ka dërguar pranë autoritetit kontraktor
shkresën nr. 144 prot, datë 12.05.2017 në të cilën citohet: [..] Lënda: “Dorëzim i dokumentacionit të
kërkuar për lidhjen e kontratës me objekt: “Kabina elektrike box komplet me të gjithë aksesorët
përkatës e predispozuar për 20kv”; Drejtuar: Portit Detar Shëngjin sha[...]

III.1.4. Në datën 25.05.2017 autoriteti kontraktor ka ngarkuar në sistemin e prokurimeve elektronike
Urdhër nr. 25.datë 24.05.2017 [..] “ Për anullimin tenderi me objekt: “Kabina elektrike box komplet
me të gjithë aksesorët përkatës e predispozuar për 20kv”[...]Anullimin e procedurës së prokurimit për
arsyet e mëposhtme:
Subjekti “Junik” shpk i renditur i pari sipas klasifikimit të gjenerur nga SPE pas përfundimit të
procedurës së vlerësimit të ofertave më datë 19.04.2017 nuk i është përgjigjur kërkesës së AK-së
brenda afatit të përcaktuar në formularin e njoftimit të fituesit datë 03.05.2017.
Ofertuesi i renditur i dyti në listën e ofertave të kualifikuara nuk mund të njoftohet për lidhjen e
kontratë për arsye se diferenca ndërmjet ofertës së kualifikuar në vendin e parë dhe asaj në vendin e
dytë është më e madhe se 2%të vlerës së fondit limit.
III.1.4. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ rezulton se
autoriteti kontraktor ka ngritur pretendimet se procedura e prokurimi objekt ankimi është anuluar në
zbatim të nenit 24 i ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar ku
parashikohet se : “Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm:
a. Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën
e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës,
sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik;
b. Nëse nuk është paraqitur asnjë ofertë brenda afateve ligjore;
c. Kur në fazën e parë të procedurës së kufizuar dhe me negocim me shpallje paraprake të
njoftimit kualifikohen më pak se 2 kandidatë;
d. Nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentat e
tenderit;
e. Nëse të gjitha ofertat e pranuara përmbajnë çmime që e tejkalojnë buxhetin e autoritetit
kontraktor, të parashikuar për një kontratë të caktuar;
f. Kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit të shkronjave “b” dhe
“ç” të pikës 3 të nenit 64 të këtij ligji.”

III.1.5. Sa më sipër KPP gjykon se për sa kohë që kundërshtimi i vendimit të autoritetit kontraktor mbi
anulimin e procedurës së prokurimit objekt ankimi lidhet mbi faktin se referuar pretendimeve nga njëra
anë të autoritetit kontraktor mbi njoftimin në datën 03.05.2017 për detyrimin e paraqitjes brenda 5
ditëve pranë autoritetit kontraktor mbi nënshkrimin e kontratës nga njëra anë dhe pretendimin e
operatorit ekonomik ankimues mbi faktin e mosmarrjes dijeni në asnjë rast mbi detyrimin e këtij të
fundit për paraqitjen brenda afatit 5 ditor pranë autoritetit kontraktor mbi vijimin me hapat e mëtejshëm
proceduriale të lidhjes së kontratës dhe deklarimeve, parashtrimeve të këtij të fundit se dijeni për herë
të parë ka marrë vetëm në datën 08.05.2017 me anë të publikimit publik në BNJP, KPP, për një
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shqyrtim të drejtë të pretendimeve të ankimuesit në datën 04.07.2017me anë të shkresës nr1104/3
njoftoi subjektin mbi paraqitjen e këtij të fundit për kryerjen e verifikimeve në llogarinë e përdoruesit të
SPE nga ana e subjektit mbi njoftimin e marrë nga ky i fundit mbi shpalljen fitues dhe lidhjes së
kontratës. Në datën orën dhe vendin e përcaktuar, përfaqësuesi i subjektit “Junik” shpk, paisur me
autorizim nga administratori, u paraqit pranë KPP-së dhe pasi kreu veprimet proceduriale të askesit në
llogarinë e përdorusit, u kryen verifikimet përkatëse nga ku rezultoi se në skedarin “mesazhe” të
Sistemit të Prokurimeve Elektronike, ankimuesi është njfotuar me përmbajtjen e mesazhit si më poshtë
vijon :“kabina elektrike Box komplet me të gjithë aksesorët përkatës, e predispozuar për 20kv”,
III.1.6. Në dokumentat e tenderit, Kreu II “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, Seksioni 4
“Nënshkrimi i Kontratës”, pika 4.1 përcaktohet:
“Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në
Shtojcën 15. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në
Nenin 58 të LPP-së.

III.1.7. Në nenin 21 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht: “
1. Pas miratimit të raportit përmbledhës nga titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i
autorizuar, siç parashikohet në këto rregulla, ofertuesi i suksesshëm njoftohet me shkrim për
pranimin e ofertës dhe për lidhjen e kontratës.
2. Ky njoftim publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike dhe në sistemin elektronik të
prokurimit, në përputhje me nenin 58 të LPP.
Njoftimi duhet të përmbajë:
- referencën e procedures;
- emrin dhe adresën e ofertuesit të shpallur fitues;
- përshkrimin e punëve/mallrave/shërbimeve;
- kohëzgjatjen e kontratës dhe çmimin/vlerën e kontratës;
- emrat dhe çmimet/vlerën e ofertuesve të tjerë;
- emrat e ofertuesve të skualifikuar dhe arsyet e skualifikimit;
- informacion nëse ka pasur ankesa, si dhe
- kërkesën që kontrata të nënshkruhet, me kusht që të jetë bërë sigurimi i saj.
3.. Autoriteti kontraktor do të ftojë operatorin ekonomik të shpallur fitues që të lidhë kontratën
menjëherë pas publikimit të njoftimit të fituesit, por në çdo rast jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë
nga data e këtij publikimi
Operatori ekonomik i shpallur fitues është i detyruar t’i përgjigjet kërkesës së autoritetit kontraktor për
lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes së kërkesës [...].
III.1.8. Në nenin 69 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht:
“Pas miratimit të raportit përmbledhës, autoriteti kontraktor dërgon për publikim në faqen e internetit
të APP-së dhe Buletinin e Njoftimeve Publike njoftimin e fituesit në përputhje me nenin 58 të LPP”.
III.1.9. Në nenin 58 të ligjit nr. 9643, datë
përcaktohet shprehimisht:

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
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“1. Njoftimi i fituesit i jepet menjëherë ofertuesit, që ka paraqitur ofertën më të mirë, në përputhje me
nenin 55 të këtij ligji.
2. Brenda 5 ditëve nga data e njoftimit të fituesit, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në Agjencinë
e Prokurimit Publik për botimin në Buletinin e Njoftimeve Publike.
Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, njoftimi i fituesit dërgohet në platformën
elektronike të prokurimit, ditën e nesërme të punës nga marrja e vendimit.
Njoftimi përmban minimalisht këtë informacion:
a) emrat e ofertuesve pjesëmarrës;
b) vlerat e ofertave;
c) emrat e ofertuesve të skualifikuar dhe arsyet e skualifikimit;
ç) emrin e ofertuesit të suksesshëm dhe vlerën e ofruar prej tij;
d) ankesa, nëse ka pasur ose jo të tilla.
3. Autoriteti kontraktor dhe ofertuesi fitues nënshkruajnë kontratën, sipas afateve të përcaktuara në
rregullat e prokurimit publik. Në çdo rast kjo periudhë nuk duhet të tejkalojë afatin e vlefshmërisë së
ofertës, të përcaktuar në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.
5. Kur ofertuesi fitues nuk bën sigurimin e kontratës ose nuk arrin të nënshkruajë kontratën, autoriteti
kontraktor bën konfiskimin e sigurimit të ofertës, nëse është kërkuar.
Në rastin kur është përdorur si kriter i përcaktimit të ofertës fituese “çmimi më i ulët” dhe kur ofertuesi
fitues nuk bën sigurimin e kontratës ose nuk arrin të nënshkruajë kontratën, autoriteti kontraktor
përzgjedh ofertuesin e renditur i dyti në listën e ofertave të përzgjedhura që kanë mbetur, vetëm nëse
diferenca ndërmjet ofertës së kualifikuar në vendin e parë dhe të dytë do të jetë jo më e madhe se 2 për
qind e fondit limit. Kjo nuk cenon të drejtën e autoritetit kontraktor, sipas nenit 24 të këtij ligji, për të
refuzuar të gjitha ofertat e mbetura dhe për të anuluar procedurën e prokurimit. Njoftimi, sipas pikes 1
të këtij neni, i dërgohet ofertuesit, oferta e të cilit është përzgjedhur sipas kësaj pike.
6. Lidhja e kontratës para përfundimit të afatit të njoftimit të klasifikimit apo para se të ketë përfunduar
shqyrtimi administrativ, sipas kreut VII të këtij ligji, e bën atë absolutisht të pavlefshme”.
III.1.10. Në nenin 24, pika 1 “Anulimi i një procedure prokurimi” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Autoriteti kontraktor anulon
procedurën e prokurimit vetëm:
a. Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën
e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës,
sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik;
b. Nëse nuk është paraqitur asnjë ofertë brenda afateve ligjore;
c. Kur në fazën e parë të procedurës së kufizuar dhe me negocim me shpallje paraprake të
njoftimit kualifikohen më pak se 2 kandidatë;
ç. Nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentat e
tenderit;
d. Nëse të gjitha ofertat e pranuara përmbajnë çmime që e tejkalojnë buxhetin e autoritetit
kontraktor, të parashikuar për një kontratë të caktuar;
e. Kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit të shkronjave “b” dhe
“ç” të pikës 3 të nenit 64 të këtij ligji.”
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Mbështetur në nenin 1 të LPP-së 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; 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.1.11. Referuar bazës ligjore si më sipër cituar, autoriteti kontraktor duhet të tregojë kujdesin dhe
diligjencën e duhur në veprimtarinë dhe detyrat e tij gjatë një procedure prokurimi, për të njoftuar me
çdo mjet dhe çdo mënyrë operatorin ekonomik të shpallur fitues, duke siguruar prej tij shprehjen e
vullnetit për pranim ose jo të firmosjes së kontratës, përpara se të vijojë me hapat e mëtejshëm të
procedurës së prokurimit.
Interpretimi teleologjik i dispozitave të sipërcituara, ku në njërën përcaktohet se autoriteti kontraktor
duhet të njoftojë me shkrim operatorin ekonomik të kualifikuar dhe në tjetrën përcaktimi i bërë për
dërgimin nga autoriteti kontraktor në Agjencinë e Prokurimit Publik të njoftimit të fituesit me anë të
platformës elektronike të prokurimit për botimin në Buletinin e Njoftimeve Publike, në asnjë rast nuk
nxjerr natyrën prekluzive të afatit të përcaktuar për njoftimin e ofertuesit fitues, por në çdo rast
përcakton se njoftimi i fituesit duhet t’i dërgohet apo bëhet e njohur operatorit ekonomik të shpallur
fitues sipas përcaktimit të bërë në rregullat e prokurimit publik.
Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrative, parashtrimeve me
shkrim të ankimuesit dhe informacionit të dërguar nga ana e autoritetit kontraktor, KPP konstaton se
autoriteti kontraktor ka vijuar hapat proceduriale të njoftimit të fituesit në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike dhe në BNJP. Në lidhje me marrjen dijeni nga ana e subjektit ankimues mbi detyrimin e
këtij të fundit mbi paraqitjen pranë autoritetiti kontraktor për nënsshkrimin e kontratës së procedurë së
prokurimimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik, pas edhe verifikimit të kryer në llogarinë
e përdoruesit të shoqërisë “Junik” shpk, ky i fundit në datën e pretenduar nga ana a autoritetit
kontraktor në asnjë rast nuk ka marrë dijeni në formë zyrtare mbi detyrimin e këtij të fundit për
paraqitjen pranë autoitetit kontraktor mbi lidhjen e kontratës. Referuar materialeve të administruara në
fashikullin e shqyrtimit administrative, KPP konstaton se ankimuesi është vënë në dijeni për herë të
parë dhë në formë zyrtare mbi detyrimin e këtij të fundit mbi paraqitjen pranë autoritetit kontraktor
brenda afatit 5 ditor për lidhjen e kontratës, me anë të njoftimit publik të datës 08.05.2017 në BNJP nr
18. Me marrjen dijeni, KPP konstaton se brenda afatit 5 ditor, referuar njoftimit të dtës 08.05.2017
ankimuesi është paraqitur pranë autoritetit kontraktor mbi vijimin e hapave të mëtejshëm të procedurës
së prokurimit me nënshkrimin e kontratës në cilësinë e fituesit. KPP gjykon se njoftimi në SPE mbi
Njoftimin e Fituesit të subjektit juridik, me anë të “mesazheve” për sa kohë që nga verifikimi i kryer
në mesazhin e dërguar nuk përshkruhet afati maksimal i paraqitjes së subjektit, dhe/ose të jetë dërguar
bashkëlidhur edhe kopje e njoftimit të fituesit, nuk mund të shërbëjë si nisje e llogaritjes së afateve
ligjore të njoftimit të autoritetit kontraktor.
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Në nenin 21 pika 3 të aktit nënligjor në zbatim të ligjit parashikohet se “Autoriteti kontraktor do të
ftojë operatorin ekonomik të shpallur fitues që të lidhë kontratën menjëherë pas publikimit të njoftimit
të fituesit, por në çdo rast jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga data e këtij publikimi
Operatori ekonomik i shpallur fitues është i detyruar t’i përgjigjet kërkesës së autoritetit kontraktor për
lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes së kërkesës [...].”
Sa më sipër, KPP gjykon se operatori ekonomik është i detyruar ti përgjigjet kërkesës së autoritetit
brenda 5 ( pesë) ditëve nga marrja e saj, dhe në rastin konkret KPP gjykon se në datën e pretenduar nga
ana e autoritetit kontraktor, ankimuesi nuk ka marrë dijeni mbi kërkesën e autoritetit kontraktor dhe
afatin maksimal të paraqitjes pranë këtij të fundit. Sa më sipër, KPP gjykon se ankimuesi ka respetuar
afatet e paraqitjes brenda 5 ditëve nga publikimi i BNJP pranë autoritetit kontraktor.
Në këtë kuptim Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se sikundër rezulton edhe nga faktet e
sipërpërmrndura njoftimi i fituesit të procedurës së mësipërme të prokurimit nga ana e autoritetit
kontraktor, nuk është bërë në përputhje me ligjin e prokurimit publik dhe aktet nënligjore të nxjerra në
zbatim të tij, pasi ankimuesi nuk është njoftuar rregullisht me shkrim për shpalljen fitues të tij,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike nga ana e autoritetit kontraktor në mënyrë që brenda 5
(pesë) ditëve të kishte mundësi ti përgjigjej kërkesës për lidhjen e kontratës. Akoma më tej referuar
datës së publikimit të njoftimit të fituesit në BNJP konkretisht nr. 18 datë 08.04.2017, operatori
ekonomik është paraqitur brenda 5 ditëve pranë autoritetit kontraktor (afat i parashikuar nga ligji) për
lidhjen e kontratës e rrjedhimisht autoriteti kontraktor nuk ka pasur asnjë shkak ligjor për anullimin e
procedurës së prokurimit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron

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”, të ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik,
njëzëri

Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Junik” sh.p.k, për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr.REF-71461-03-10-2017, me objekt : “Kabina
elektrike Box komplet me te gjithe akesoret perkates, e predispozuar per 20kV”, me fond
limit 14 499 340 lekë pa tvsh, e zhvilluar në datën 04.04.2017, nga autoriteti kontraktor,
Porti Detar Shëngjin sha.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin për anulimin e procedurës së prokurimit,
Procedurë e Hapur” me Nr.REF-71461-03-10-2017, me objekt : “Kabina elektrike Box
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komplet me te gjithe akesoret perkates, e predispozuar per 20kV”, me fond limit 14 499 340
lekë pa tvsh, e zhvilluar në datën 04.04.2017, nga autoriteti kontraktor, Porti Detar Shëngjin
sha.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit në
përputhje me konstatimet e mësipërme të KPP-së, si dhe në përputhje me parashikimet e
Vendimit nr.482 datë 05.07.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Pezullimin e Përkohshëm
të Procedurave të Prokurimit, për Vitin 2017”, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Junik” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1104 Protokolli; Datë 14.06.2017;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
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