KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 415/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Leonard Gremshi
Zv/Kryetar
Hektor Balluku
Anëtar
Kleves Janku
Anëtar
Odise Moçka
Anëtar
Në mbledhjen e datës 13.06.2017 shqyrtoi ankesat me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
për kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Vëllezërit
Hysa” shpk dhe operatorit ekonomik “2T” shpk
për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt:
“Rikonstruksioni rrugës “Ura e Çurumit – Zhabiak – Ura e
Çepanit” me Nr. REF-73360-03-22-2017, me fond limit
261.111.695 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 24.04.2017 nga
autoriteti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

Ankimues:

“4 AM” shpk
Adresa: Rruga “Musa Agolli”, godinë 7 katëshe, kati 2 Ap.18
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Adresa: Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10, 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. 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
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rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”,i ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
1 Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
bashkimi i operatorëve ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta
të fundit kanë prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohen 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 kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, 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 ndryshuar.
I.3. Nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 23.03.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura
e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Rikonstruksioni rrugës “Ura e Çurumit –
Zhabiak – Ura e Çepanit” me Nr. REF-73360-03-22-2017, me fond limit 261.111.695 lekë
pa TVSH, zhvilluar në datë 24.04.2017 nga autoriteti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit.
II.2. Në datën 24.04.2017 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 09.05.2017, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët
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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. “Alba Konstruksion” sh.p.k.
2. “Biba X” sh.p.k.
3. “Mela” sh.p.k.
4. “Lala” sh.p.k.
5. “2T” sh.p.k.
6. “Vëllezërit Hysa” sh.p.k.
7. “Shkëlqimi 07” sh.p.k.
8. “G.P.G” sh.p.k.
9. “Integrated Technology Services” sh.p.k.
10. “PE – VLA – KU” sh.p.k.
11. “4 AM” sh.p.k.
12. “VARAKU E” sh.p.k.

161.535.227 lekë kualifikuar
161.874.915 lekë skualifikuar
165.000.000 lekë skualifikuar
180.258.791 lekë skualifikuar
181.682.963 lekë skualifikuar
183.387.595 lekë kualifikuar
183.500.000 lekë skualifikuar
184.821.851 lekë skualifikuar
209.573.979 lekë skualifikuar
213.810.384 lekë skualifikuar
219.069.629 lekë kualifikuar
Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

II.4. Në datën 24.05.2017, autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësimin e procedurës së
mësipërme të prokurimit, pasi ka pranuar ankesën e datës 22.05.2017 nga operatori ekonomik
“Vëllezërit Hysa” sh.p.k. Komisioni i Vlerësimit të ofertave vendosi si më poshtë vijon:
1. “Alba Konstruksion” sh.p.k.
2. “Biba X” sh.p.k.
3. “Mela” sh.p.k.
4. “Lala” sh.p.k.
5. “2T” sh.p.k.
6. “Vëllezërit Hysa” sh.p.k.
7. “Shkëlqimi 07” sh.p.k.
8. “G.P.G” sh.p.k.
9. “Integrated Technology Services” sh.p.k.
10. “PE – VLA – KU” sh.p.k.
11. “4 AM” sh.p.k.
12. “VARAKU E” sh.p.k.

161.535.227 lekë skualifikuar
161.874.915 lekë skualifikuar
165.000.000 lekë skualifikuar
180.258.791 lekë skualifikuar
181.682.963 lekë skualifikuar
183.387.595 lekë kualifikuar
183.500.000 lekë skualifikuar
184.821.851 lekë skualifikuar
209.573.979 lekë skualifikuar
213.810.384 lekë skualifikuar
219.069.629 lekë kualifikuar
Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

II.5. Në datën 30.05.2017, operatori ekonomik ankimues “4AM” shpk ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për kualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Vëllezërit Hysa” shpk në procedurën e mësipërme të
prokurimit me pretendimin si më poshtë vijon:
[...] Në datën 24.05.2017 në llogarinë tonë të APP-së ka ardhur riklasifikim për procedurën
e zhvilluar nga AK “Fondi Shqiptar i Zhvillimit” me objekt “Rikonstruksion rrugës “Ura e
Çorumit-Zhabiak-Ura e Çepanit”. Pasi u njohën me riklasfikimin e autoritetit kontraktor
referuar edhe kërkesave të procedurës së mësipërme kemi pretendime lidhur me kualifikimin
e ofertës së shoqërisë “Vëllezërit Hysa” Pretendimin tonë e bazojmë në dyshime të forta se
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shoqëria “Vëllezërit Hysa” nuk i plotëson të gjitha kriteret e veçanta për kualifikim. Shoqëria
nuk ka staf drejtues të mjaftueshëm si edhe makineri transporti mjafuteshme për realizimin e
kësaj kontrate, pra nuk plotëson kushtet për tu kualifikuar”.
II.6. Në datën 06.06.2017 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.575/1 prot datë
06.06.2017 i kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën e operatorit
ekonomik “4 AM” sh.p.k. me arsyetimin si më poshtë:
[...] Komisioni i ngarkuar për shqyrtimin e anekesave vëren se ankimuesi nuk jep
informacion argument ligjorë ose provë që të provojë pretendimet e ngritura siç përcaktohet
në nenin 78 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”i ndryshuar. Ankimuesi për të provuar pretendimet e tij ka dhënë vetëm opionine të
vetat të cilat nuk i mbështet në fakte e prova sikurse dhe e kërkon ligji.”
II.7. Në datën 06.06.2017, autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësimin e procedurës së
mësipërme të prokurimit, pasi ka pranuar ankesën e datës 26.05.2017 nga bashkimi i
operatorëve ekonomik “2 T” sh.p.k. & “BE-IS” shpk Komisioni i Vlerësimit të ofertave
vendosi si më poshtë vijon:
1. “Alba Konstruksion” sh.p.k.
2. “Biba X” sh.p.k.
3. “Mela” sh.p.k.
4. “Lala” sh.p.k.
5. “2T” sh.p.k.
6. “Vëllezërit Hysa” sh.p.k.
7. “Shkëlqimi 07” sh.p.k.
8. “G.P.G” sh.p.k.
9. “Integrated Technology Services” sh.p.k.
10. “PE – VLA – KU” sh.p.k.
11. “4 AM” sh.p.k.
12. “VARAKU E” sh.p.k.

161.535.227 lekë skualifikuar
161.874.915 lekë skualifikuar
165.000.000 lekë skualifikuar
180.258.791 lekë skualifikuar
181.682.963 lekë kualifikuar
183.387.595 lekë kualifikuar
183.500.000 lekë skualifikuar
184.821.851 lekë skualifikuar
209.573.979 lekë skualifikuar
213.810.384 lekë skualifikuar
219.069.629 lekë kualifikuar
Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

II.8. Në datën 08.06.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor. Në aneksën pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ankimuesi ka ngritur
pretendime edhe mbi rivlerësimin e autoritetit kontraktor të datës 06.06.2017 duke
parashtruar pretendime mbi kualifikimin e ofertës së shoqërisë “2T” shpk.
II.9. Në datën 13.06.2017 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacion pranë Komisionit të
Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në datën 23.03.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura
e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Rikonstruksioni rrugës “Ura e Çurumit –
Zhabiak – Ura e Çepanit” me Nr. REF-73360-03-22-2017, me fond limit 261.111.695 lekë
pa TVSH, zhvilluar në datë 24.04.2017 nga autoriteti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit.
III.1.1. Në datën 24.04.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt
ankimi.
III.1.2. 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 09.05.2017, 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. “Alba Konstruksion” sh.p.k.
2. “Biba X” sh.p.k.
3. “Mela” sh.p.k.
4. “Lala” sh.p.k.
5. “2T” sh.p.k.
6. “Vëllezërit Hysa” sh.p.k.
7. “Shkëlqimi 07” sh.p.k.
8. “G.P.G” sh.p.k.
9. “Integrated Technology Services” sh.p.k.
10. “PE – VLA – KU” sh.p.k.
11. “4 AM” sh.p.k.
12. “VARAKU E” sh.p.k.

161.535.227 lekë kualifikuar
161.874.915 lekë skualifikuar
165.000.000 lekë skualifikuar
180.258.791 lekë skualifikuar
181.682.963 lekë skualifikuar
183.387.595 lekë kualifikuar
183.500.000 lekë skualifikuar
184.821.851 lekë skualifikuar
209.573.979 lekë skualifikuar
213.810.384 lekë skualifikuar
219.069.629 lekë kualifikuar
Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

III.1.3. Në datën 24.05.2017, autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësimin e procedurës së
mësipërme të prokurimit, pasi ka pranuar ankesën e datës 22.05.2017 nga operatori ekonomik
“Vëllezërit Hysa” sh.p.k. Komisioni i Vlerësimit të ofertave vendosi si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“Alba Konstruksion” sh.p.k.
“Biba X” sh.p.k.
“Mela” sh.p.k.
“Lala” sh.p.k.
“2T” sh.p.k.
“Vëllezërit Hysa” sh.p.k.
“Shkëlqimi 07” sh.p.k.
“G.P.G” sh.p.k.

161.535.227
161.874.915
165.000.000
180.258.791
181.682.963
183.387.595
183.500.000
184.821.851

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
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9. “Integrated Technology Services” sh.p.k.
10. “PE – VLA – KU” sh.p.k.
11. “4 AM” sh.p.k.
12. “VARAKU E” sh.p.k.

209.573.979 lekë skualifikuar
213.810.384 lekë skualifikuar
219.069.629 lekë kualifikuar
Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

III.1.4.. Në datën 30.05.2017, operatori ekonomik ankimues “4AM” shpk ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Vëllezërit Hysa” shpk në procedurën e
mësipërme të prokurimit me pretendimin si më poshtë vijon:
[...] Në datën 24.05.2017 në llogarinë tonë të APP-së ka ardhur riklasifikim për procedurën
e zhvilluar nga AK “Fondi Shqiptar i Zhvillimit” me objekt “Rikonstruksion rrugës “Ura e
Çorumit-Zhabiak-Ura e Çepanit”. Pasi u njohën me riklasfikimin e autoritetit kontraktor
referuar edhe kërkesave të procedurës së mësipërme kemi pretendime lidhur me kualifikimin
e ofertës së shoqërisë “Vëllezërit Hysa” Pretendimin tonë e bazojmë në dyshime të forta se
shoqëria “Vëllezërit Hysa” nuk i plotëson të gjitha kriteret e veçanta për kualifikim. Shoqëria
nuk ka staf drejtues të mjaftueshëm si edhe makineri transporti mjafuteshme për realizimin e
kësaj kontrate, pra nuk plotëson kushtet për tu kualifikuar”.
III.1.5. Në datën 08.06.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor. Në aneksën pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ankimuesi ka ngritur
pretendime edhe mbi rivlerësimin e autoritetit kontraktor të datës 06.06.2017 duke
parashtruar pretendime mbi kualifikimin e ofertës së shoqërisë “2T” shpk
III.1.6. Para shqyrtimit në themel të pretendimeve të operatorit ekonomik ankimues (thema
decidendum) Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson të ndalet në arsyetimin, përsa i përket
respektimit të kushteve formale nga ana e operatorit ekonomik ankimues. Sa më sipër, në
lidhje me procedurën e prokurimit objekt ankimi, KPP konstaton se kjo procedurë është
rivlerësuar në zbatim të vendimarrjes së autoritetit kontraktor, ku konstatohet se në vendimin
e parë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin/skualifikimin e operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit objekt ankimi njoftuar më datën
09.05.2017 me anë të Sistemit të Prokurimeve Elektronike operatorëve ekonomikë
pjesëmarrës, KPP konstaton se operatori ekonomik ankimues rezulton i kualifikuar nga
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave. Gjithashtu edhe operatori ekonomik “Vëllezërit Hysa”,
për të cilin ankimuesi parashtron pretendime rezulton i kualifikuar referuar vendimmarrjes së
mësipërme. Gjithashtu në rivlerësimine e datës 24.05.2017 të autoritetit kontraktor, sërish
gjendja faktike dhe juridike e dy operatorëve ekonomikë ( operatori ekonomik ankimues dhe
operatori ekonomik për të cilën parashtrohen pretendime “Vëllezërit Hysa” shpk vijon të jetë
e pandryshuar, të kualifikuar në këtë procedurë prokurimi.
III.1.7. KPP sjell në vëmendje se në nenin 63, pika 1,2,5,6,7 të ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në të cilin parashikohet se:
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“1.Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar
ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me
këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.2. Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor
i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e
nesërme e punës 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 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 utoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i
dërgohet detyrimishtedhe autoritetit kontraktor.7. Ankesa në Komisionin e Prokurimit
Publik bëhet me formularin përkatës, ku shënohen emri dhe adresa e ankuesit, referimi
për procedurën konkrete, baza ligjore dhe përshkrimi i shkeljes, pretendimi i ankuesit për
vendimin përfundimtar, shkallët e ankimit, shoqëruar
me dokumentacionin përkatës
dhe vendimin e autoritetit kontraktor” Elementet e mësipërme janë të domosdoshme për
shqyrtimin e ankesës. Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton ankesën në përputhje me
këtë ligj, Kodin e Procedurave Administrative dhe rregullat e prokurimit publik. Mosndjekja
e shkallëve të ankimit e bën ankesën të pavlefshme.”
III.1.8. Në lidhje me respektimin e anës formale të dorëzimit të ankesës si edhe ndjekjeve të
shkallëve të ankimimit nga ana e operatorit ekonomik ankimues, KPP konstaton se pala
ankimuese është vënë në dijeni fillimisht në datën 09.05.2017 mbi vendimin e Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave, ku oferta e operatorit ekonomik ankimues si edhe e dy shoqërive të
tjera “ Alba Konstruksion” shpk dhe e shoqërisë “Vëllezërit Hysa” shpk për të cilën ngrihen
pretendime janë të kualifikuar. Nga data e vënies në dijeni për herë të parë të palës ankimuese
për vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Vëllezërit Hysa” shpk ka nisur njëherazi edhe edhe llogaritja e afateve
të ankimit të operatorit ekonomik ankimues “4AM” shpk në cilësinë e subjektit të interesuar
në këtë procedurë prokurimi në kuptim të nenit 63 pika 1 të lex specialis, ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar. Referuar parashtrimeve me shkrim të
ankimuesit, KPP konstaton se brenda afateve të parashikuar nga lex specialis nuk ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas pranë Komisionit të Prokurimit Publik mbi
kundërshtimin e vendimit të autoritetit kontraktor për kualifikimin e ofertës së operatorit
ekonomik “Vëllezërit Hysa” shpk. Fakti që autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësim në S.P.E.
nuk legjitimon palën ankimuese të paraqesë një ankesë pranë autoritetit kontraktor në datën
30.05.2017 duke kundërshtuar kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Vëllezërit
Hysa” shpk, për gjendjen faktike juridike “i kualifikuar” të të cilit është vënë në dijeni që në
datën 09.05.2017. KPP gjykon se llogaritja e afateve ligjore për ankim pranë autoritetit
kontraktor dhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik nis që në momentin e parë kur
operatorët ekonomikë marrin dijeni për vendimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
Rivlerësimi i kryer në S.P.E nga ana e autoritetit kontraktor nuk ka ndryshuar thelbin e
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gjendjes faktike juridike të operatorit ekonomik “Vëllezërit Hysa” shpk dhe të operatorit
ekonomik “4AM” shpk, pasi të dy operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e
prokurimit objekt ankimi kanë qenë të kualifikuar referuar vendimit të autoritetit kontraktor
të datës 09.05.2017.
III.1.9. Referuar ankesës së dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik konstatohet se
ankimuesi ka parashtruar edhe pretendime mbi kualifikimine ofertës së operatorit ekonomik
pjesëmarrës “2T” shpk mbi vendimmarrjen e datës 06.06.2017 të autoritetit kontraktor. KPP
konstaton se në lidhje me pretendimet e mësipërme ankimuesi nuk ka dorëzuar
dokumentacion provues mbi zbatimin e afateve të ezuarimit të ankesës pranë autoritetit
kontraktor por ka ngritur pretedime vetëm pranë Komisionit të Prokurimit Publik në
kundërshtim me nenin 63 pika 2 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
të ndryshuar.
III.1.10 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 ekonomik ankimues, 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 ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” i ndryshuar të shterimit të ankimit administrative pranë autoritetit kontraktor.
Operatori ekonomik ankimues megjithëse ka paraqitur pranë autoritetit kontraktor mbi
pretendimet për shoqërinë “Vëllezërit Hysa” shpk një ankesë të hartuar në formën e
përcaktuar në ligj nuk legjitimohet të paraqesë ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
për shkak të mos ezaurimit të ankimit administrativ pranë autoritetit kontraktor brenda afatit
7 ditor të parashikuar nga neni 63 pika 2 e LPP-së. Ndërkohë për pretendimet mbi
kualifikimin e ofertës së shoqërisë “2T” shpk konstatohet se nuk janë respektuar sërish afatet
e ankimimit pranë autoritetit konraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues nuk merren në shqyrtim.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të 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, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “4 AM” sh.p.k. për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Rikonstruksioni rrugës “Ura e Çurumit
– Zhabiak – Ura e Çepanit” me Nr. REF-73360-03-22-2017, me fond limit
261.111.695 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 24.04.2017 nga autoriteti kontraktor
Fondi Shqiptar i Zhvillimit.
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2. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
3. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1081 Protokolli; Datë 08.06.2017;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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