REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 139/2017
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 17/03/2017 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit dhe specfikimet
teknike për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me
objekt “Blerje Kompjutera, laptop, Printera A4 multifunksional,
matricor, termik, Aparat telefonik voip, Aparat fotografik,
Regjistrues zeri” me nr.REF- 67057-02-08-2017 me fond limit
27,824,949 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në datë
13.03.2017 nga autoriteti kontraktor Posta Shqiptare Sha.

Ankimues:

“BNT Electronics” sh.p.k.
Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark”, kulla III, kati II
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Posta Shqiptare Sha
Adresa: Terminal Center, Kthesa e Kamzës, Kodi Postar 1029
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

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 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
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomikë 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, i cili nuk e ka
pranuar atë, dhe më pas ka 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 percaktuara 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. Në datën 09.02.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Blerje Kompjutera, laptop, Printera A4
multifunksional, matricor, termik, Aparat telefonik voip, Aparat fotografik, Regjistrues zeri” me
nr.REF- 67057-02-08-2017 me fond limit 27,824,949 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u
zhvilluar në datë 13.03.2017 nga autoriteti kontraktor Posta Shqiptare Sha.
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II.1 Në datën 15.02.2017 pala ankimuese “BNT Electronics” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kriteret e veçanta të kualifikimit për procedurën e
mësipërme të prokurimit, ankesë e pranuar në datë 15.02.2017 përmes protokollit hyrës të
institucionit Nr. 478 prot datë 15.02.2017.
II.1.1 Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor pala ankimuese kundërshton kriteret e veçanta të
kualifikimit dhe specifikimet teknike të procedurës së mësipërme të prokurimit. Në mënyrë të
përmbledhur pala ankimuese ngren pretendimet se:
[...]”. Pasi u njohëm me dokumentat standarde të tednerit konstatuam se tek kërkesat e veçanta
për kualifikim kërkohet:
2.2.1 Operatori Ekonomik per realizimin e instalimit dhe konfigurimit te pajisjeve ne kete
procedure, duhet qe stafi i punesuar i vertetuar ne listpagesat e sigurimeve te jete i pajisur
me certifikatat si me poshte vijon:
a) 2 (dy) certifikata per konfigurim Windows 7 ose 10 (MCTP)
Në bazë të kërkesave teknike çdo produkt i lëvruar me vvindovvs do të jetë OEM që do të thotë
se sistemi operativ vjen në kuti pre-installed nga prodhuesi. Gjithashtu duke marrë parasysh se
objekti i kësaj kontrate është lëvrim mallrash dhe jo shërbimesh, kërkojmë heqjen e dy personave
të certifikuar për Windows7 ose 10 pasi pajisjet do të jenë të instaluara dhe të konfigururara që
përpara lëvrimit të tyre. Kjo kërkesë vjen në kundërshtim me Vendimin nr.914 datë 29.12.2014
“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 27 i tij i cili përshkruan kontratat e
mallrave dhe përmban si më poshtë: 3. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të
gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjestim
dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast,
autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët
ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve. Për arsye si parashikon dhe vendimi i mësipërm,
natyra e kësaj procedure e cila është një procedurë mallrash, dhe nuk ofertohen shërbime,
kërkojmë heqjen e kësaj kërkese.
b) 4 (kater) certifikata ne MCSA
Në bazë të kërkesave teknike çdo produkt i lëvruar me windows do të jetë OEM që do të thotë se
sistemi operativ vjen në kuti pre-installed nga prodhuesi. Gjithashtu, duke marrë parasysh se
objekti i kësaj kontrate është lëvrim mallrash dhe jo shërbimesh, Micrsofot Certified Solutions
Associate nuk përshtatet aspak me objektin e tenderit, pasi nuk po kërkohen zgjidhje në këtë
procedurë. Kjo përcaktohet jo vetëm tek neni 27 1 i VKM që parashtruam më sipër, por
gjithashtu edhe tek neni 46 pika 1 i ligjit “Për Prokurimin Publik”,i cili përmban 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”. Pra në rastin konkret, për sa kohë kemi një procedurë që përmban lëvrim
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mallrash dhe jo shërbimesh, këto kërkesa nuk janë të ligjshme dhe për këtë arsye kërkojmë
heqjen e tyre,
c) 1 (nje) certifikate per Infrastrukture Desktop (MCSE)
Duke u bazuar në faqen zyrtare të Microsoft, certifikimi përshkruhet si më poshtë..... Omisis...
Përsëri kjo certifikatë nuk lidhet aspak me objektin e prokurimit. MCSE për infrastrukturë
desktop konsiston në 3/5 provime për vvindovvs server, përsëri produkt i microsoft që nuk lidhet
aspak me regjistruesin e zërit, printerat apo PC objekt të këtij tenderi. Provimi 4 (415) dhe
5(416) konsiston duke u bazuar përsëri në faqen zyrtare të Microsoft si më poshtë....Omisiss....
Pra këto dy provime përveçse janë hequr dhe nuk suportohen më nga Microsoft asnjë person që
nuk i ka dhënë gjatë kohës që ishin të lejuar nuk mund ti marrë më. Kjo si rrjedhojë çon
automatikisht në kufizimin e operatorëve ekonomikë për pjesëmarrjen në procedurë e
prokurimit,duke ardhur në kundërshtim me atë çfarë përcakton neni 1 i ligjit për Prokurimin
Publuik, pika c dhe ç e tij
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;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
Për sa më sipër, kërkojmë nga ana juaj heqjen e kritereve ku kërkohet: 2 (dy) certifikata per
konfigurim Windows 7 ose 10 (MCTP); 4 (kater) certifikata ne MCSA, 1 (nje) certifikate per
Infrastrukture Desktop (MCSE)
[…]”

II.3. Referuar materialit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrative, parashtrimeve
me shkrim të ankimuesit, si edhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor, rezulton se
autoriteti kontraktor ka trajtuar ankesën dhe në datë 16.02.2017 me anë të shkresës nr.478/1 datë
16.02.2017 i ka kthyer përgjigje ankimuesit pranuar pjesërisht ankesën.
II.3.1 Në kthimin e përgjigjes autoriteti kontraktor argumenton se :“[…]
Lidhur me pretendimin tuaj se Duhet hequr kriteri 2.2.7 konkretisht pika :
a)

2 (dy) certifikata për konfigurim VVindovvs 7 ose 10 (MCTP)

b)

4 (katër) certifikata në MCSA
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c)
(një) certifikate për Infrastrukture Desktop (MCSE) ose MCSE : Enterprise Devices and
Apps cetrification ose MSCE Mobility
Pasi kjo është nje kotrate mallrash dhe pajisjet duhet te jenë të instaluara dhe konfiguruara
përpara dorezimit te mallit si dhe keto kritere çojnë automatikisht në kufizimin e operatoreve
ekonomike per pjesmarrjen ne proceduren e prokurimit duke ardhur ne kundershtim me Ligjin e
Prokurimit Publik , ju sqarojme se:
Ne respektim te ligjit nr. 9643 Dt. 2011.2006. “Per prokurimin Publik”, i ndryshuar,
specifikimet e teknike te mallit objekt kontrate kane te perfshire montimi, instalimi dhe garancia
e pajisjeve deri ne nje periudhe dy , tre vjecare, dhe arsye qe kerkohet , ky numër punonjësish me
kualifikimet përkatëse, 2 (dy) certifikata per konfigurim Ëindoës 7 ose 10 (MCTP), 4 (kater)
certifikata ne MCSA eshte se shoqeria e cila do te ofroj keto mallra duhet te ket sigurt ne treg me
qellim qe pajisjet qe do te afrohen duhet te kene suportin teknik, nga punonjes te kualifikuar, pra
te identifikojne dhe riparojne ne kohe cdo difekt te shfaqur per mallin objekt prokurimi. Kjo
ndikon ne mbarvajtjen e aktivitetit te shoqerisë Posta Shqiptare e cila konkretizohet me sherbim
postar dhe financiar.
Gjithashtu lidhur me piken c te kriterit 2.2.7 Autoriteti Kontraktor e merr parasysh kerkesen
Tuaj dhe ben ndryshimin si me poshte vijon ;
Ishte : 1 (nje) certifikate per Infrastrukture Desktop (MCSE)
Behet : 1 (nje) certifikate per Infrastrukture Desktop (MCSE) ose MCSE : Enterprise Devices
and Apps cetrification ose MSCE Mobility
Për sa më sipër, ankesat e paraqitura nga ana e ankimuesit është shqyrtuar me shumë vëmendje,
dokumentet e tenderit të cilat do të modifikohen janë në përputhje dhe zbatim të nenit 42
paragrafit 2 të ligjit nr.9643 “Për prokurimet publike” ( me ndryshimet). Kriteret e tjera
kualifikuese janë të mbështetura në parimet dhe dispozitat ligjore të ligjit nr.9643 daë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM-në nr. 914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe në praktikën dhe problematikat e viteve të
mëpërparshme.

II.4. Në datën 17.02.2017 autoriteti kontraktor ka publikuar në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike shtojcën mbi modifikimin e dokumenteve të tenderit me përmbajtje si më poshtë
vijon:Njesia e Prokurimit në zbatim të vendimit te marre nga Komisioni i Shqyrtimit te
Ankesave, si dhe në mbështetje të nenit 42 të Ligjit 9643 “Për Prokurimet Publike” (me
ndryshimet), përgatiti modifikimin e dokumentave standarte të tenderit në përputhje me
konstatimet e grupit te punes, duke shtyrë me 5 (pesë) ditë afatin për dorëzimin dhe hapjen e
ofertave si vijon: Ishte : 1 (nje) certifikate per Infrastrukture Desktop (MCSE)
Behet : 1 (nje) certifikate per Infrastrukture Desktop (MCSE) ose MCSE : Enterprise Devices
and Apps cetrification ose MSCE Mobility
Kriteret e tjera mbeten te pandryshuara.
Në Seksionin 4, të Dokumentave standarte të tenderit, bëhen këto modifikime si vijon:
Ishte:
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Afati për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesmarrje
06.03.2017 ora 10:00
Bëhet:
Afati për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesmarrje
13.03.2017 ora 10:00
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje ishte 06.03.2017 ora
10:00 bëhet 13.03.2017 ora 10:00
Kjo shtojcë bëhet pjesë e dokumentacionit standart të tenderit.
Dokumentat e tjera të procedurës së prokurimit ngelen të pandryshuara.
II.5. Në datën 27.02.2017 pala ankimuese ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 08.03.2017 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas
shqyrtimit
të
ankesës,
cionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti kontraktor,

dokumenta

Arsyeton
III.1. Lidhur pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumentave të tenderit me
argumentin se “[...]Për sa më sipër, kërkojmë nga ana juaj heqjen e kritereve ku kërkohet: 2 (dy)
certifikata per konfigurim Ëindoës 7 ose 10 (MCTP); 4 (kater) certifikata ne MCSA, 1 (nje)
certifikate per Infrastrukture Desktop (MCSE) [….]”Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është parashikuar se “
2.2.2 Operatori Ekonomik per realizimin e instalimit dhe konfigurimit te pajisjeve ne kete
procedure, duhet qe stafi i punesuar i vertetuar ne listpagesat e sigurimeve te jete i pajisur
me certifikatat si me poshte vijon:
d)
e)
f)
g)
h)

2 (dy) certifikata per konfigurim Ëindoës 7 ose 10 (MCTP)
4 (kater) certifikata ne MCSA
1 (nje) certifikate per support Ëindoës Desktop Enterprise (MCP)
1 (nje) certifikate per Infrastrukture Desktop (MCSE)
1 (nje) certifikate ITIL per menaxhimin e sherbimeve IT

Si edhe
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2.2.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratën e garancisë për mallin që ofron, në të
cilen të jenë përcaktuar dhe përshkruar qartë të gjitha termat dhe kushtet e garancisë
teknike që ai mbulon, si dhe periudha e garancisë teknike si me poshte vijon:
Kompjuter 3 vjet nga momenti i marrjes ne dorezim;
Laptop 3 vjet nga momenti i marrjes ne dorezim;
Printer Matricor 2 vjet nga momenti i marrjes ne dorezim;
Telefona Voip 2 vjet nga momenti i marrjes ne dorezim;
Printer Multifunksional A4 1 vit nga momenti i marrjes ne dorezim;
Regjistrues Zeri 1 vit nga momenti i marrjes ne dorezim;
Printer Termik 2 vjet nga momenti i marrjes ne dorezim.

III.1.3. Në shtojcën mbi modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi
autoriteti kontraktor ka pasqyruar ndryshimet si më poshtë vijon “ 1 Njesia e Prokurimit në
zbatim të vendimit te marre nga Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave, si dhe në mbështetje të
nenit 42 të Ligjit 9643 “Për Prokurimet Publike” (me ndryshimet), përgatiti modifikimin e
dokumentave standarte të tenderit në përputhje me konstatimet e grupit te punes, duke shtyrë me
5 (pesë) ditë afatin për dorëzimin dhe hapjen e ofertave si vijon:
Ishte : 1 (nje) certifikate per Infrastrukture Desktop (MCSE)
Behet : 1 (nje) certifikate per Infrastrukture Desktop (MCSE) ose MCSE : Enterprise Devices
and Apps cetrification ose MSCE Mobility
III1.4. Në nenin 46, pika 1 e ligjit nr.9643 dt.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 [...]”
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se, autoriteti kontraktor ka parashikuar në
kriteret e veçanta të kualifikimit disponueshmërinë e stafit të kualifikuar. Në datën 08.03.2017
autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar
në lidhje me procedurën e prokurimit. Referuar informacionit të sipërcituar, KPP konstaton se në
“Proces-Verbalin e miratimit të dokumenteve të procedurës së prokurimit”, njësia e prokurimit,
në argumentimin e kriterit të sipërcituar ndër të tjera ka argumentuar se “ Për vetë vlerën
relativisht të lartë të kontratës si dhe specifikimet e mallit objekt kontrate të cilin kërkojmë të
prokurojmë, kërkohen ky numër punonjësh me kualifikimet përkatëse, pasi nga blerja e mallit,
montimi, instalimi dhe garancia e paisjeve objekt kontrate lidhet mbarëvajtja dhe aktiviteti i
shoqërisë Posta Shqiptare. Për të krijuar bindje se operatori ekonomik ofertues zotëon
kapacitetet teknike për realizimin e kontratës në kohë dhe në cilësi, kritere që do ti shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë,të cilët,
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nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duur,
gjithcka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Kjo pasi inxhinierat e kërkuar dhe
kualifikimet, duhet që të identifikojnë dhe riparojnë çdo difekt të shfaqur për mallin objekt
prokurimi.”
III.1.6. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi
modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, për procedurën 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.
III.1.7. Në rastin konkret K.P.P. konstaton se synimi bazë i autoritetit kontraktor (referuar
njëherazi edhe proces-verbalit të miratimit të dokumenteve të tenderit) është vërtetimi se
subjektet ofertues zotërojnë staf të kualifikuar teknik për identifikimin dhe riparimin e pajisjeve
objekt prokurimi ( brenda periudhës së garancisë). Gjithashtu, KPP konstaton se autoriteti
kontraktor në kriteret e veçanta të kualifikimit inter allia ka parashikuar se operatorët
ekonomikë ofrojnë garanci për produktet Kompjuter 3 vjet nga momenti i marrjes në dorëzim;
Laptop 3 vjet nga momenti i marrjes në dorëzim Printer Matricor 2 vjet nga momenti i marrjes
në dorëzim; Telefona Voip 2 vjet nga momenti i marrjes në dorëzim; Printer Multifunksional A4
1 vit nga momenti i marrjes në dorëzim; Regjistrues Zëri 1 vit nga momenti i marrjes në
dorëzim; Printer Termik 2 vjet nga momenti i marrjes në dorëzim. Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se synimi parësor i autoritetit kontraktor është vërtetimi se ofertuesi disponon staf të
kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës publike objekt prokurimi. Në rastin konkret,
KPP konstaton se, kontrata e mësipërme objekt prokurimi, krahas furnizimin me mallra,
përmban njëherazi edhe garnacinë e produkteve për periudhën e kërkuar, për të cilën (në lidhje
me identifikimin dhe riparimin e problemit) shfaqet e nevojshme disponueshmëria e stafit teknik
të kualifikuar, duke mos qenë para rastit klasik të kontratës të furnizimit me mallra. Komisioni i
Prokurimit Publik, gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor në lidhje me stafin e kualifikuar
është një kërkesë e përshtatshme për arritjen e synimit të kërkuar.
III.1.8. Në lidhje me proporcionalitetin e kërkesës së mësipërme, KPP gjykon se duke marrë në
konsideratë natyrën dhe përmasat e kontratës si edhe proceseve të shërbimit të kërkuar (
identifikimin e difekteve dhe riparimin e tyre) nga autoriteti kontraktor, KPP gjykon se kërkesa e
mësipërme në lidhje me numrin e stafit teknik të kërkuar të disponueshëm nuk është në përputhje
me proporcion me natyrën dhe objektin e kontratës. Sa më sipër, KPP gjykon se autorteti
kontraktor, duhet të rishikojë numërin e inxhinierëve të kualifikuar të kërkuar duke marrë në
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konsideratë natyrën e kontratës, volumin e saj si edhe llojin e shërbimit të kërkuar mbi garancinë
e produkteve.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese pjesërisht 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 pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “BNT Electroncis” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Blerje Kompjutera, laptop,
Printera A4 multifunksional, matricor, termik, Aparat telefonik voip, Aparat fotografik,
Regjistrues zeri” me nr.REF- 67057-02-08-2017 me fond limit 27,824,949 lekë pa TVSH,
parashikuar për t’u zhvilluar në datë 13.03.2017 nga autoriteti kontraktor Posta
Shqiptare Sha.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentet e procedurës së prokurimit në përputhje
me konstatimet e mësipërme të K.P.P.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatori ekonomikë “BNT Electronics” sh.p.k.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
7. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 303Protokolli; Datë 27.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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