REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.521/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës13.07.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Ankimues:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertave
të operatorëve ekonomike “Albtelecom” sha dhe “Abcom”
sha, në procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me
Nr. REF-74841-03-29-2017, me objekt “Shërbimi i
Internetit për Bashkinë Elbasan dhe njësite vartëse”, me
fond limit 12.237.500 lekë, zhvilluar më datë 24.04.2017,
nga autoriteti kontraktor Bashkia Elbasan.
“Albtelecom” sha
Autostrada Tiranë-Durrës, Km.7, Kashar
Tiranë.
“Abcom” sha
Rr.”Ibrahim Rugova”, Nd.2, Ap.6, N.B.5
Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Elbasan
Rr. “Qemal Stafa”, Elbasan.
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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 çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë qenë operatorë
ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të
shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili i ka
refuzuar ato, 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.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
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II.1 Në datën 30.03.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr. REF-74841-03-29-2017, me objekt “Shërbimi i Internetit
për Bashkinë Elbasan dhe njësite vartëse”, me fond limit 12.237.500 lekë, zhvilluar më datë
24.04.2017, nga autoriteti kontraktor Bashkia Elbasan.
II.2. Në datën 24.04.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 11.05.2017 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.

“Albania Satellite Communication”
“Albtelecom”
“Abissnet”
“Abcom”

7.547.000 lekë
7.920.000 lekë
8.450.00 lekë
8.896.000 lekë

i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar

II.4. Në datën 11.05.2017 operatori ekonomik ankimues “Albtelecom” sha, njoftohet mbi
skualifikimin e tij me arsyen se:
“Operatori ekonomik në pikën 10 të përshkrimit teknik dhe në zgjidhjen logjike që ka ofruar nuk i
është përmbajtur kërkesave të pikës 2 të specifikimeve teknike të kërkuara nga Autoriteti
Kontraktor, e cila përcakton se : “Të gjitha pikat si Bashkia gjithashtu dhe rajonet në qytet duhet të
ofrohen me fibër optike dhe të lidhen ne rrjet me Sëitche Cisco per cilesi, garanci te larte dhe siguri
komunikimi”. Ndërkohë që operatori ka ofruar lidhje VDSL për një pjesë të konsiderueshme të
pikave”.
II.5. Në datën 18.05.2017 operatori ekonomik ankimues “Albtelecom” sha, kundërshton vendimin e
KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
“Kundërshtojmë skualifikimin e ofertës të operatorit ekonomik “Albtelecom” sha, sepse Kompania
Albtelecom deklaron se zgjidhja logjike e ofruar nga Albtelecom, eshte ne perputhje me kerkesat e
tenderit , pikat e meposhtem ishin propozuar te lidheshin me fiber optike dhe kjo gje eshte e
shprehur qarte ne skemen logjike. Ne tabelen exel ka patur nje gabim shkrimi (gabim njerezor) ku
shprehja fiber optike eshte shkruar VDSL. Lidhjet VDSL ka qene parashikuar te ishte vetem back
up per rajonet ne qytet , ne menyre qe cilesia e sherbimit te ishte ne nivele sa me te larta
Referuar Ligjit Nr. 9643, date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", i ndryshuar, nenit 53
"Shqyrtimi i Ofertave" pika 1 dhe pika 4 percakton shprehimisht:
1. Autoriteti kontraktor, kur e shikon te arsyeshme , u kerkon ofertuesve sqarime per ofertat e tyre,
per shqyrtimin , vleresimin dhe krahasimin sa me te drejte te ketyre ofertave. Pa cenuar dispozitat e
parashikuara ne nenet 32 dhe 33 te ketij ligji, nuk duhet te kerkohet, ofrohet apo lejohet asnje
ndryshim ne permbajtjen e ofertes, perfshire ndryshimet ne çmim apo ndryshime qe synojne te
kthejne nje oferte te pavlefshme ne te vlefshme
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4.
Autoriteti kontraktor vlereson nje oferte te vlefshme edhe nese ajo permban devijime te
vogla, te argumentuara, te cilat nuk ndryshojne thelbesisht karakteristikat, kushtet dhe kerkesat e
tjera, te percaktuara ne dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, te cilat mund te korrigjohen
pa prekur permbajtjen e saj.
Pra ne referim te ketij neni AK duhej te vleresonte oferten ekonomike te paraqitur nga
Albtelecom ”.
II.6. Në datën 23.05.2017, me shkresën nr.4062/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Albtelecom”
sha, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.7. Në datën 29.05.017, pala ankimuese “Albtelecom” sha, ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 16.05.2017 operatori ekonomik ankimues “Abcom” sha, njoftohet mbi skualifikimin
e tij me arsyen se:
“Operatori ekonomik në zgjidhjen logjike të ofruar nuk i është përmbajtur kërkesave të pikës 2 të
specifikimeve teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor e cila percakton se : “Te gjitha pikat si
Bashkia gjithashtu dhe rajonet ne qytet duhet te ofrohen me fiber optike dhe të lidhen në rrjet me
Sëitche Cisco për cilësi, garanci të lartë dhe siguri komunikimi”. Ndërkohë që operatori ka
përcaktuar tipin e rrjetit dhe llojin e lidhjes. Rrjeti VLAN mund të krijohet me lidhje fibër, satelit,
radiolink, VDSL, ADSL, etj. Kështu nuk kemi një zgjidhje llogjike që ti bëj të mundur Autoritetit të
verifikoj permbushjen e specifikimeve teknike. Për më tepër zgjidhja llogjike e ofruar nga operatori
Abcom nuk përmban fimat dhe vulat e hartuesit cfarë e bën një dokument joformal”.
II.9. Në datën 18.05.2017 operatori ekonomik ankimues “Abcom” sha, kundërshton vendimin e
KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
“1.Kundërshtojmë skualifikimin e ofertës të operatorit ekonomik “Abcom” sha, sepse Abcom, ne
zgjidhjen teknike (sipas shtojes 9 te DST) pika 2 ka percaktuar specifikisht si meposhte:
1.
lnstalimi duhet te jete me fiber optike per cdo pike dhe linja Back up po me fiber e pavarur
nga e para.
Abcom do te realizoje instalimin me fiber optike per cdo pike me path te pavarur nga njera tjetra .
2. Te gjitha pikat, si Bashkia gjithashtu dhe rajonet ne qytet ,duhet te ofrohen me fiber optike dhe
te lidhen ne rrjet me Sëitche Cisco per cilesi, garanci te larte dhe siguri komunikimi.
Te gjitha pikat do te lidhen me fiber optike ne sëitche cisco dhe rotuera cisco ASR te cilet ofrojne
cilesi dhe siguri te larte komunikimi.
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Abcom ka ofruar ne zgjidhjen teknike per kete tender lidhjen e te gjitha pikave me fiber optike dhe
me sëitch Cisco ( ASR) .Kjo eshte zgjidhje qe ofron cilesi komunikimi dhe siguri ne datat qe do te
transmetoje Bashkia. Sic shikohet edhe pergjigja e derguar ne tender eshte ne perputhje me
kerkesat qe Bashkia kishte, pra arsyeja e refuzimit nuk qendron .
Nderkohe Autoriteti Kontraktor, anashkalon pershkrimin me fjale ne zgjidhjen teknike ne te cilin
eshte specifikuar qarte se: "Te gjitha pikat do te lidhen me fiber optike ne sëitche cisco dhe rotuera
cisco ASR te cilet ofrojne cilesi dhe siguri te larte komunikimi " dhe mbeshtet pretendimet e veta
vetem ne skemen logjike, e cila eshte reference per pershkrimin me fjale te zgjidhjes teknike te
ofruar ne perputhje me kerkesat e shtojces 9.
Ne skemen logjike, sikurse ka emrin pershkruhet me skice logjika e lidhjes dhe nuk pranohen
pershkrimet me fjale. Pra arsyeja e refuzimit nuk qendron.
Per me teper qe operatoret ekonomike ne procedurat e prokurimit ku marrin pjese, dorezojne
deklarata mbi pergjegjesine qe ata mbajne per dokumentacionin qe paraqesin dhe permbushin
specifikimet teknike. Menyrat e lidhjes do te ofrohen sipas menyres qe ju keni kerkuar ne tender.
Per me teper zgjidhja logjike e ofruar nga operatori Abcom sha nuk permban firmat dhe vulat e
hartuesit cfare e ben nje dokument jo formal
Dokumenti i paraqitur nga Abcom eshte firmosur dhe vulosur nga ana jone dhe firmosja nga ana e
jone e ben nje dokument formal.
Ne asnje dokument tenderi nuk kerkohet te jete i firmosur nga hartuesi por nga persona te
autorizuar dhe te jete vula e kompanise.
Mosfirmosja nga hartuesi nuk e ben nje dokument te pavlefshem duke se ky dokument eshte
firmosur dhe nga kompania
Abcom gjykon se me ane te dokumentacionit te operatorit ekonomik ankimues ka plotesuar
kerkesen e autoritetit kontraktor”.
II.10. Në datën 24.05.2017, me shkresën nr.458prot, operatori ekonomik ankimues “Abcom” sha,
është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.11. Në datën 02.06.2017, pala ankimuese “Abcom” sha, ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.12. Nëpërmjet shkresës me nr. prot.4610/1, datë 02.06.2017, protokolluar me tonën me nr. 1019/2
prot, datë 05.06.2017, me objekt “Dërgim informacioni”; shkresës me nr. prot.4821/1, datë
09.06.2017, protokolluar me tonën me nr. 1051/2 prot, datë 12.06.2017, me objekt “Dërgim
informacioni” dhe shkresës me nr. prot.4821/2, datë 13.06.2017, protokolluar me tonën me nr.
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1019/3 prot, datë 15.06.2017, me objekt “Dërgim informacioni”; janë depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e
mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit
ekonomik ankimues “Albtelecom” sha, për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyen se “Operatori ekonomik në pikën 10 të
përshkrimit teknik dhe në zgjidhjen logjike që ka ofruar nuk i është përmbajtur kërkesave të pikës 2
të specifikimeve teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor, e cila përcakton se : “Të gjitha pikat
si Bashkia gjithashtu dhe rajonet në qytet duhet të ofrohen me fibër optike dhe të lidhen ne rrjet me
Sëitche Cisco per cilesi, garanci te larte dhe siguri komunikimi”. Ndërkohë që operatori ka ofruar
lidhje VDSL për një pjesë të konsiderueshme të pikave” dhe pretendimin e operatorit ekonomik
ankimues “Abcom” sha, për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyen se “Operatori
ekonomik në zgjidhjen logjike të ofruar nuk i është përmbajtur kërkesave të pikës 2 të specifikimeve
teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor e cila percakton se : “Te gjitha pikat si Bashkia
gjithashtu dhe rajonet ne qytet duhet te ofrohen me fiber optike dhe të lidhen në rrjet me Sëitche
Cisco për cilësi, garanci të lartë dhe siguri komunikimi”. Ndërkohë që operatori ka përcaktuar
tipin e rrjetit dhe llojin e lidhjes. Rrjeti VLAN mund të krijohet me lidhje fibër, satelit, radiolink,
VDSL, ADSL, etj. Kështu nuk kemi një zgjidhje llogjike që ti bëj të mundur Autoritetit të verifikoj
permbushjen e specifikimeve teknike.”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në Shtojcën 9 “Specifikimet teknike”, të dokumentave të tenderit, nga autoriteti kontraktor
është përcaktuar:
“1.
Instalimi duhet te jete me fiber optike per cdo pike dhe linja Back up po me fiber e pa varur
nga e para.
2.
Te gjitha pikat si Bashkia gjithashtu dhe rajonet ne qytet duhet te ofrohen me fiber optike
dhe te lidhen ne rrjet me Sëitche Cisco per cilesi, garanci te larte dhe siguri komunikimi.
3.
Operatori ekonomik duhet te ofroje lidhje VPN tunel midis bashkise dhe gjitha njesive
administrative.
4.
Operatori ekonomik duhet te garantoje zevendesimin e pajisjeve fundore ne rast problemesh
e difektesh per gjate gjithe periudhes se kontrates.
5.
Logimi i internetit te ofrohet nga nje Mikrotik RouterBoard sipas serise perkatese (RBxxx).
6.
Adresat e e-mailit pa limit dhe duhet te jene te menaxhueshme nga ëeb interface.
7.
ISP duhet te ofroje jo me pak se 32 ip reale.
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8.
Te pakten 5 ftp account.
9.
Sherbimi 24/24 i panderprere dhe pergjigjet per difektet brenda 2 oresh dhe riparimi
difektit brenda 24 oreve.
10.
Interneti me kapacitet 8/2 eshte per 12 Njesite Administrative, Inspektoriatin Ndertimor,
Drejtorine e Trashegimise Kulturore, Qendra Balashe, Zjarrfikesen dhe 5 rajonet administrative ne
qytet. Njësitë vartëse të Bashkisë Elbasan janë:
1. Bradashesh

2. Shushice

3. Shirgjan

4. Papër

5. Gjergjan

6. Labinot Mal

7. Labinot Fushë

8. Gjinar

9. Tregan

10. Funar

11. Gracen

12. Zavaline

13. Rajoni 1

14. Rajoni 2

15. Rajoni 3

16. Rajoni 4

17. Rajoni 5

18. Inspektoriati I Ndertimit

19. Drejtoria e Trashegimise Kulturore.

20. Qendra Balashe

21. Zjarrëfiksja”.
III.1.2. Nga verifikimet në SPE rezulton se operatorët ekonomik ankimues kanë paraqitur :
(i)
zgjidhje teknike e ofruar nga operatori “Albtelecom” sha ,që përmban:
- një përshkrim të shkurtër të shoqërisë “Albtelecom” sha;
-të dhëna për shërbimin helpdesk;
-përshkrimin teknik;
-deklaratë për përmbushjen e specifikimeve teknike, datë 24.04.2017, e cila mban firmen e
adminstratorit të shoqërisë “Albtelecom” sha dhe vulën e kësaj shoqërie,
-skema logjike, si më poshtë vijon:
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(ii)
zgjidhje teknike e ofruar nga operatori “Abcom” sha ,që përmban:
- një përshkrim të shkurtër të shoqërisë“Abcom” sha;
-pëputshmërinë me specifikimet teknike;
-deklaratë për përmbushjen e specifikimeve teknike, datë 24.04.2017, e cila mban firmen e
adminstratorit të shoqërisë “Abcom” sha dhe vulën e kësaj shoqërie
-skema logjike si më poshtë vijon:
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III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat
e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionion dhe besueshmërinë, përvojën e duhur si dhe personelin e nevojshëm
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës”
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të LPP-së përcakohet se: “3. Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4
të këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat
dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.1.4. Nё nenin 23 “Specifikimet teknike” tё LPP-sё, është përcaktuar: 1. 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.
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit
dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor, duke iu
referuar:
a) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike
ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të
tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto
nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose
specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve
apo përdorimin e produkteve;
b) kërkesave në terma funksionalë, kur një gjë e tillë kërkon t’u referohesh standardeve kombëtare
ose ndërkombëtare, si mënyrë që nënkupton pajtueshmëri me kërkesat funksionale;
c) të dyja metodave të përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 3 të këtij neni për mallra,
shërbime apo punë të ndryshme, të përfshira në të njëjtin objekt kontrate. Çdo referencë duhet të
shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj.”
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III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë të cilët
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se gëzojnë të gjitha kapacitetet në
funksion të realizimit me sukses të kontratës. Autoriteti kontraktor duhet ta konsiderojë një ofertë të
vlefshme, kur ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit.
III.1.6. Për sa më sipër, referuar dokumentacionit të paraqitur nga operatorët ekonomikë ankimues
“Albtelecom” sha dhe “Abcom” sha, Komisioni gjykon se këta të fundit kanë paraqitur skemën
teknike duke iu përmbajtur të gjitha kërkesave të specifikimeve teknike të kërkuara nga Autoriteti
Kontraktor, përfshirë pikën 2 që përcakton se “te gjitha pikat si Bashkia gjithashtu dhe rajonet ne
qytet duhet te ofrohen me fiber optike dhe te lidhen ne rrjet me Sëitche Cisco”, detyrime të cilat do
të përmbushen në momentin procedurial pas lidhjes së kontratës, pra në fazën e implementimit të
shërbimit. Akoma më tej, Komisioni gjykon se ankimuesit, duke nënshkruar deklaratën e
përmbushjes së specifikimeve teknike, e cila përmban në vetvete të gjitha zgjidhjet teknike, kanë
marrë përsipër përmbushjen dhe realizimin e të gjitha kërkesave të autoritetit kontraktor.
III.1.7. Nga ana tjetër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se referuar nenit 53, pika 1 të ligjit
nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në të cilin përcaktohet se “Autoriteti
kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, për
shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave […]”, si edhe referuar
VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 66 ku
përcaktohet se “Nëse është e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga
ofertuesit, të cilat duhet të jenë me shkrim ose të reflektuara në procesverbal […]”, autoriteti
kontraktor në rastin konkret nëse do të kishte dyshime apo do të ishte i paqartë kishte të drejtë që të
kërkonte sqarime apo të bënte verifikimet përkatëse.
III.1.8. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë
zbatimit të kontratës” të LPP, autoriteti kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin e tij
ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të kontratës.
KPP sjell në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht autoriteti
kontraktor ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia e mallit do të
jetë e njëjtë me cilësinë dhe specifikimet teknike të premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në
kontratë. Në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton penalitetet e
parashikuara në kontratë, apo detyrimet, në mbështetje të nenin 62 të LPP-së, si më sipër cituar.
Pra pretendimi i ankimuesve “Albtelecom” sha dhe “Abcom” sha qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Abcom” sha, për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij me arsyen se “Për më tepër zgjidhja llogjike e ofruar nga operatori
Abcom nuk përmban fimat dhe vulat e hartuesit cfarë e bën një dokument joformal”, Komisioni
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gjykon se, dokumenti i paraqitur nga shoqëria “Abcom” sha, i cili është i firmosur dhe mban vulën
e shoqërisë “Abcom” sha, është tërësisht i vlefshëm.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Abcom” sha 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 ankesat e operatorëve ekonomike “Albtelecom” sha dhe “Abcom”, në
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr. REF-74841-03-29-2017, me
objekt “Shërbimi i Internetit për Bashkinë Elbasan dhe njësite vartëse”, me fond limit
12.237.500 lekë, zhvilluar më datë 24.04.2017, nga autoriteti kontraktor Bashkia
Elbasan.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorëve
ekonomikë ankimues “Albtelecom” sha dhe “Abcom” sha duke i kualifikuar këta
operatorë.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga e operatorët
ekonomikë ankimues “Albtelecom” sha dhe “Abcom” sha.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
7. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1019 Prot ;Datë 29.05.2017
Nr. 1051 Prot ;Datë 02.06.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar

Anëtar

Kleves Janku

Odise Moçka

Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
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