KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P. 564/3/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba
Vilma Kadesha
Denis Martopullo
Muharrem Çakaj

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 05.11.2014, mori në shqyrtim shkresën nr. 230 prot., datë 17.10.2014, në
lidhje me procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt: “Rikonstruksion i Shkollës
9-Vjeçare Radomire dhe ndërtim palestër, Komuna Kala e Dodes, Diber” me fond limit
35.584.374 (tridhjetë e pesë milion e pesëqind e tetëdhjetë e katër mijë e treqind e shtatëdhjetë e
katër ) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 09.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Komuna Kala e
Dodës.
Objekt:

“Kërkesë për rishikim të vendimit nr. 564/2014”, për procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt: “Rikonstruksion i Shkollës 9Vjeçare Radomire dhe ndërtim palestër, Komuna Kala e Dodes, Diber” me
fond limit 35.584.374 (tridhjetë e pesë milion e pesëqind e tetëdhjetë e
katër mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër ) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
09.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Komuna Kala e Dodës.

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. 184, datë 17.03.2010,
“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, VKM nr. 1, datё
10.01.2007 “Pёr rregullat e prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Kërkues:

Komuna Kala e Dodës
Adresa: Komuna Kala e Dodës, Dibër.
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Palë e interesuar:

“Alko Impex General Construction” sh.p.k

Adresa: Rr.“Reshit Petrela”, kompleksi “Usluga”, Tiranë
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes Nr.62 datë 15.01.2014, z.Denar
Biba, z.Denis Martopullo dhe znj. Vilma Kadesha, shqyrtoi informacionin e ardhur nga
autoriteti kontraktor dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të kërkesës të autoritetit kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik
konstatoi se ky i fundit legjitimohet për të paraqitur këtë kërkesë për rishikim vendimi të
Komisionit të Prokurimit Publik, bazuar në pikën 2 të nenit 64/2 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 11.08.2014 autoriteti kontraktor, Komuna Kalaja e Dodës ka publikuar në sistemin
elektronik të prokurimeve proceurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt:
“Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare Radomire dhe ndërtim palestër, Komuna Kala e Dodes,
Diber” me fond limit 35.584.374 (tridhjetë e pesë milion e pesëqind e tetëdhjetë e katër mijë e
treqind e shtatëdhjetë e katër ) lekë pa tvsh.
II.2. Në datën 09.09.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit ku kanë
paraqitur ofertë këta operatorë ekonomikë;
Boshnjaku B
Kupa
Alko Impex
BE-IS
Regli
Pesë vëllezrit
Alma Lleshi

me ofertë ekonomike
31 702 309 lekë pa tvsh, kualifikuar
me ofertë ekonomike
32 127 277 lekë pa tvsh, kualifikuar
me ofertë ekonomike
33 111 111 lekë pa tvsh, kualifikuar
me ofertë ekonomike
33 545 234 lekë pa tvsh, kualifikuar
me ofertë ekonomike
33 819 554 lekë pa tvsh, kualifikuar
me ofertë ekonomike
35 055 566 lekë pa tvsh, kualifikuar
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

II.3. Operatori ekonomik ankimues “Alko Impex General Construction” sh.p.k pretendon se më
datë 11.09.2014 autoriteti kontraktor ka kryer vlerësimin e ofertave të paraqitura ku ka
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skualifikuar gjashtë ofertat e para dhe ka kualifikuar vetëm ofertën e operatorit ekonomik “Pesë
vëllezrit” shpk.
II.3.1 Më datën 15.09.2014 operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” sh.p.k ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton skualifikimin e ofertës së tij si të pa
mbështetur në ligj.
II.3.2 Më datë 19.09.2014, me shkresë nr.206, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “Alko Impex General Construction” sh.p.k ku shprehet se ankesa
e tij është e bazuar në ligj dhe fakte dhe për ketë arsye do të kryhet rivlerësimi i ofertave.
II.4 Më datë 19.09.2014 autoriteti kontraktor ka kryer në sistemin elektronik të prokurimeve
rivlerësimin e ofertave ku ka kualifikuar të gjitha ofertat e paraqitura.
II.5 Më datë 24.09.2014 operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” sh.p.k ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor (vërtetuar me deftesë-pranim konfirmim marrje,
nr.105226 e Postës Shqipëtare) ku kundërshton kualifikimin e dy operatorëve ekonomik të
renditur para tij.
II.6. Autoriteti kontraktor nuk i ka kthyer përgjigje ankesës datë 24.09.2014, së operatorit
ekonomik “Alko Impex General Construction” sh.p.k.
II.7. Në datën 06.10.2014, operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” sh.p.k ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik ku ngre pretendime se:
Procedura e prokurimit është zhvilluar në kundërshtim me ligjin e prokurimeve dhe parimet e tij
dhe ngren dyshime për diskriminim. Vendimi për kualifikimin dhe skualifikimin e operatorëve
ekonomik pjesëmarrës në procedurë është një akt administrativ në kuptimin e nenit 105 të Kodit
të Procedurave Administrative, dhe për sa kohë që ky vendim sjell pasoja për palën ankuese
autoriteti kontraktor duhet të kish sqaruar se mbi çbaza ka kualifikuar edhe ofertat e dy
operatorëve ekonomik të renditur para ofertës tonë. Gjithashtu theksojmë se kualifikimi i dy
ofertave të kualifikuara para ofertës tonë është i pa ligjshëm pasi autoriteti kontraktor ka nisur
hetim kryesisht dhe jo pas një ankesë të depozituar nga operatorë të tjerë mbi vlerësimin e parë.
Këto oferta nuk plotësojnë kriteret për kualifikim të përcaktuara në dokumentat e tenderit për
kapacitetet teknike dhe financiare.[....]
II.8. Nga verifikimi i kryer në sistemin elektronik të prokurimeve, i dosjes së tenderit për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt: “Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare
Radomire dhe ndërtim palestër, Komuna Kala e Dodes, Diber” me fond limit 35.584.374
(tridhjetë e pesë milion e pesëqind e tetëdhjetë e katër mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër ) lekë
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pa tvsh, zhvilluar më datë 09.09.2014, rezultoi se autoriteti kontraktor, Komuna Kalaja e Dodës
më datë 29.09.2014 ka publikuar njoftimin e fituesit, më datë 30.09.2014 ka publikuar njoftimin
e kontratës së nënshkruar dhe po më datë 30.09.2014 ka mbyllur fazën e arkivimit të kontratës.
II.9 Në datë 09.10.2014 Komisioni i Prokurimit Publik me vendim KPP 564/2014 vendosi:
1. Pranimin e ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik “Alko Impex General
Construction” sh.p.k për procedurën e prokurimit Procedurë e hapur”, me objekt:
“Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare Radomire dhe ndërtim palestër, Komuna Kala e
Dodes, Diber” me fond limit 35.584.374 (tridhjetë e pesë milion e pesëqind e tetëdhjetë e
katër mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër ) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 09.09.2014
nga autoriteti kontraktor, Komuna Kala e Dodës.
2. Anulimin e procedurës së prokurimit si dhe deklarimin absolutisht të pavlefshëm të
kontratës me objekt “Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare Radomire dhe ndërtim palestër,
Komuna Kala e Dodes, Diber”, të lidhur në datën 29.10.2014 midis autoritetit
kontraktor, Komuna Kalaja e Dodës dhe kontraktorit “Boshnjaku B” sh.p.k.
II.10 Në datë 17.10.2014, autoriteti kontraktor me shkresë nr.230 prot. ka kërkuar rishikimin
e vendimit KPP 564/2014 të Komisionit të Prokurimit Publik me pretendimet si më poshtë:
Argumentimi se nuk është marrë parasysh ankimi i operatorit ekonomik “Alko Impex
General Construction” sh.p.k nuk qëndron për arsye se pranë autoritetit tonë ankimimi ka
ardhur në rrugë postare më datë 29.09.2014, ku afati maksimal për paraqitjen e ankesave
ishte data 25.09.2014. Për vërtetimin e këtij fakti bashkëlidhur po ju dërgojmë dëftësë –
parnimi, konfirmim marrje objekti ekspres i brendshëm me nr.105226, nr. EN799281601AA
e Postës Shqiptare ku qartësisht vërtetohet data e dërgimit 24.09.2014 dhe data e mbërritjes
së ankimimit 29.09.2014. Autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankesës duke e refuzuar
atë pasi është paraqitur jashtë afateve të ankimimit të parashikuar në nënin 63 të ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar),
Ne nuk kemi dijeni për nisjen e procedimit për shqyrtimin e ankimit të ofertuesit B.O. "ALKO
IMPEX" Shpk & "SIRETA 2F" Shpk. Bazuar në pikën 6 të nenin 63 të LPP- së ankimuesi
detyrimisht duhet të dërgonte pranë autoritetit kontraktor një kopje të ankimit të paraqitur
pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Deri më sot më datë 17/10/2014 nuk është depozituar
kopje e ankesës me shkrim. Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik, para marrjes së
vendimit, duhet të kërkonte informacion për këtë procedurë prokurimi nga Autoritetit
Kontraktor, Komuna Kala e Dodës, Dibër. Ky informacionin nuk na është kërkuar në asnjë
moment fakt ky që e benë vendimin të cënueshëm pasi nuk janë dëgjuar dhe nuk mund të
merreshin në konsiderat prentendimet e Autoritetit tonë . Ju nuk legjitimoheni për të
urdhëruar anulimin e procedurës së prokurimit si dhe deklarimin absolutisht të pavlefshem të
kontratës me objekt "Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare Radomire dhe ndërtim palestër,
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Komuna Kala E Dodës, Dibër", bazuar në LPP pika 4, e nenit 64, ku shprehimisht
përcaktohet :”Pas lidhjes së kontratës, kur Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një
vendim apo veprim i autoritetit kontraktor është në kundërshtim me ndonjë nga dispozitat e
këtij ligji, ka të drejte të nxjerrë një interpretim në lidhje me rregullat ose parimet ligjore
që duhet të zbatohen për objektin e ankesës.
Një fakt shumë i rëndësishëm është se shoqëria “Boshnjaku B” sh.p.k. ka dhënë ofertë prej
1.408.802 leke pa tvsh me të ulët se firma ankimuese dhe plotëson të gjitha kriteret dhe
kushtet sipas Dokumentave Standarte të Tenderit ndërsa shoqëria ankimuese ka mangësi në
dokumentacion;
a. B.o. "Sireta 2F" shpk & "Alko Impex" shpk në paraqitjen e ofertës ka bërë ndryshim në
preventin e hartuar dhe miratuar nga a utoriteti k ontraktor në kundërshtim me
DST.
b. B.o. "Sireta 2F" shpk & "Alko Impex" shpk nuk kanë dorezuar një deklaratë ku
deklarohet se Drejtuesi/(t) Teknik nuk duhet të jetë/(në) të punësuar në asnjë
subjekt tjetër shtetëror apo privat në kundërshtim me DST.
c. Formulari i sigurirnit të ofertës me Nr. Serial 045036 nuk është nënshkuar edhe me
vulën përkatëse nga dega e shoqërisë së sigurimeve "Atlantik" Sh.a.
d. Shoqeria "Sireta 2f" Shpk listëpagesat e dorezuara për përiudhën Gusht 2011 Korrik 2014 nuk janë të konfirmuara nga Administrata Tatimore e rrethit përkatës
në kundërshtim me kërkesat e DST.
e. Shoqëria "Sireta 2F" shpk nuk ka dorëzuar vërtetim për numrin mesatar të
punonjësve për periudhën Gusht- Dhjetor 2011 dhe Janar- Nëntor 2012 në
kundërshtim me kërkesat e DST.
f. Shoqeria "SIRETA 2F" SHPK dhe Shoqeria "ALKO IMPEX " SHPK nuk kane
paraqitur vertetim nga Komuna Kala e Dodes, se ofertuesi nuk ka detyrime ndaj
Autoritetit Tonë.
g. Shoqeria ALKO IMPEX" SHPK nuk ka paraqitur vertetim likujdim detyrimesh
të bashkisë/komunës nga Kosova për selinë Kodra e Diellit.
h. Ofertuesi ka paraqitur dokumentacionin e shoqerise "ALKO-IMPEX General
Construction" sh.p.k (Kosove) të cilat përmbajn vetem nje vule të ambasadës
Shqiptare në Kosovë dhe asnjë nënshkrim të zyrtarit që të vërtetoje autenticitetin e
nënshkrimit të nëpunesit te institucionit.
Gjithashtu, nga koha që është nënshkruar kontrata e deri më sot nga shoqëria fituese bazuar
në situacionet pjesore të punimeve janë kryer rreth 42% e punimeve dhe është likuiduar nga
ana jonë kësaj shoqerie shuma prej 10.053.199 lekë.

Një fakt shumë i rëndësishëm për tu marrë në konsiderat nga Komisioni i Prokurimit Publik
është se ky është investimi i parë pas shumë kohësh në komunitetin tonë. Në këtë shkollë
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nxënesit kanë qënë të detyruar të mësojnë në kushte shumë të vështira. Kanë qënë të
detyruar, me dëshirën e madhe për të mësuar, të përballen më lagështirën, ngricat, borën
dhe kushtet e tjera ekstreme që karakterizojnë pozicionin gjeografik të komunës Kala e
Dodës dhe rrethinat e saj. Të ndodhur para faktit se këte procedurë tenderi e ka fituar
ofertuesi i cili ploteson me se miri te gjitha kushtet dhe kriteret për kualfikim dhe që
gjithashtu ka ofertuar vlerën më të ulet dhe më të favorshme për autoritetin kontraktor,
gjithashtu ankimuesi nuk ka paraqitur ankim brenda afateve kohore pranë autoritetit
kontraktor, për cilën arsye duhet që kjo procedurë dhe kjo kontrate e shumë pritur nga
nxenesit e shkollës dhe banoret e zones në përgjithesi duhet të anullohet.
II.11 Me shkrësë nr.232 datë 22.10.2014, autoriteti kontraktor Komuna Kala e Dodës ka
paraqitur informacion shtesë në lidhje me procedurën në fjalë; vërtetim lëshuar nga Posta
Shqiptare sha filiali Mat, Dega Peshkopi si dhe vendimin KPP 483/2014 të Komisionit të
Prokurimit Publik ku pretendohet se është trajtuar nga KPP e njëjta situatë.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Pasi shqyrtoi pretendimet e paraqitura nga autoriteti kontraktor Komuna Kala e Dodës me
shkresat nr.230 datë 17.10.2014 dhe nr.232 datë 22.10.2014 ,
Arsyeton:
III.1. Në kuptim e zbatim të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i
ndryshuar), Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) është organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, dhe merr vendime, të cilat janë
administrativisht përfundimtare (neni 19/1 I LPP).
III.2. Ndryshe nga operatori ekonomik, që në një procedurë përpara KPP është ankimuesi,
legjislatori e ka dalluar pozitivisht subjektin autoritet kontraktor, për shkak të specifikës së tij si
pjesë e strukturës shtetërore të prokurimit publik bashkë me KPP, dhe e ka privilegjuar atë, duke
i dhënë një instrument ligjor që konsiston në kërkesën për rishikim të vendimit të vetë
Komisionit.
Praktikisht, LPP, në nenin 64/2 parashikon se:
“Autoritetet kontraktore duhet
-

të zbatojnë vendimin e dhënë ose
të kërkojnë rishikimin e vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga
marrja dijeni për vendimin.”
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Pra, sipas ligjit, autoriteti kontraktor nuk ka alternativë tjetër.
III.3. Instituti i rishikimit nga ana e një organi administrativ të një vendimi të nxjerrë nga vetë
organi në fjalë, nuk gjen mbështetje ligjore në Kodin e Procedurave Administrative në fuqi, ndaj
KPP vlerëson se duhet ti drejtohet me analogji Kodit të Procedurës Civile, i cili parashikon se:
“Pala e interesuar mund të kërkojë rishikimin e një vendimi që ka marrë formë të prerë, kur:
a) zbulohen rrethana të reja apo prova të reja me shkresë që kanë rëndësi për çështjen, të cilat
nuk mund të diheshin nga pala gjatë shqyrtimit të saj;
b) vërtetohet se thëniet e dëshmitarëve apo mendimet e ekspertëve, mbi të cilat është bazuar
vendimi, kanë qenë të rreme;
c) palët ose përfaqësuesit e tyre apo ndonjë anëtar i trupit gjykues, që ka marrë pjesë në gjykimin
e çështjes, kanë kryer vepra të dënueshme penalisht, të cilat kanë ndikuar në dhënien e vendimit;
ç) vërtetohet se vendimi i dhënë është bazuar në dokumente të falsifikuara;
d) vendimi është bazuar në një vendim të gjykatës ose të një institucioni tjetër që më pas është
prishur;
e) vendimi është në kundërshtim të hapur me një vendim tjetër të formës së prerë të dhënë midis
po atyre palëve, për të njëjtin objekt dhe për të njëjtin shkak.
ë) kur Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut gjen shkelje të konventës europiane “Për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore” dhe të protokolleve të saj, të ratifikuara
nga RSH”.
Akoma më tej, në faqen zyrtare on-line të Ministrisë së Drejtësisë (http://www.justice.gov.al),
prej kohësh gjendet projekt ligji “Kodi i Procedurave Administrative”, i cili, megjithëse nuk ka
asnjë forcë detyruese, vlen ti referohesh në aspektin doktrinar, në lidhje me cilësimin e rishikimit
administrativ. Sipas këtj projekt ligji:
“Pala mund të kërkojë rishikimin e aktit administrativ, nëse situata faktike apo ligjore pas
nxjerrjes se aktit, apo refuzimit të tij, ka ndryshuar në favor të palës, apo zbulohen prova të reja
që jo vetëm kanë rëndësi për çështjen, por do të çonin në një vendim të ndryshëm, dhe këto prova
nuk diheshin apo nuk mund të diheshin nga pala gjatë afatit të përcaktuar nga ky Kod për
ankimin administrativ.”
III.4. Në “Kërkesë për rishikim të vendimit KPP 564/2014”, për procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur” me objekt “Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare Radomire dhe ndërtim
palestër, Komuna Kala e Dodes, Diber” me fond limit 35.584.374 (tridhjetë e pesë milion e
pesëqind e tetëdhjetë e katër mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër ) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
09.09.2014 nga autoriteti kontraktor Komuna Kala e Dodës, KPP gjykon se ka elementë që bien
në kuptimin ligjor dhe funksional të institutit të rishikimit të vendimit.
Argumentet e kërkuesit Komuna Kala e Dodës ofrojnë dhe hedhin dritë mbi fakte dhe rrethana
të reja, të panjohura më parë, që mund dhe do të kishin ndikim në vendimmarrjen e KPP sikur të
njiheshin në çastin e marrjes së vendimit KPP 564/2014.
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Komisioni i Prokurimit Publik vëren angazhimin e operatorit ekonomik ankimues “Alko Impex
General Construction” sh.p.k i cili ka nisur më datë 24.09.2014, me postë të shpejtë ankimin e tij
për në autoritetin kontraktor, por ky ankimim ka mbërritur në destinacion (autoritetin kontraktor)
në datë 29.09.2014 (vërtetuar me vërtetimin datë 16.10.2014 të Postës Shqiptare sha, filiali Mat)
kur kanë kaluar afatet e ankimimit në lidhje me rivlersimin e ofertave të kryer më datë 19.09.201
të procedurës në fjalë.
Autoriteti kontraktor Komuna Kala e Dodës ka paraqitur vërtetimin datë 16.10.2014 të Postës
Shqiptare sha, filiali Mat ku vërtetohet se operatori ekonomik ankimues nuk ka paraqitur pranë
autoritetit kontraktor një ankesë të hartuar në formën e përcaktuar në ligj, brenda 7 ditëve nga
dita që është vënë në dijeni, ç’ka rrjedhimisht sjell që ai të mos ketë përmbushur detyrimin për
ndjekjen e afateve, të përcaktuar në nenin 63, pika 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar (shih vendimet KPP 1/2014, KPP 483/2014 etj).
Autoriteti kontraktor, Komuna Kalaja e Dodës me dokumentacionin dhe faktet e paraqitura
vërteton se ka kryer veprime në lidhje me vazhdimin e hapave të mëtejshëm të procedurës si
publikimi i njoftimit të fituesit, publikimi i njoftimit të kontratës së nënshkruar, mbyllja e fazës
së arkivimit të kontratës pasi ka kaluar afati i ankimimit.
III.4.1. Në vendimin KPP 564/2014, Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur;
1. Pranimin e ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik “Alko Impex General
Construction” sh.p.k për procedurën e prokurimit Procedurë e hapur”, me objekt:
“Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare Radomire dhe ndërtim palestër, Komuna Kala e
Dodes, Diber” me fond limit 35.584.374 (tridhjetë e pesë milion e pesëqind e tetëdhjetë e
katër mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër ) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 09.09.2014
nga autoriteti kontraktor, Komuna Kala e Dodës.
2. Anulimin e procedurës së prokurimit si dhe deklarimin absolutisht të pavlefshëm të
kontratës me objekt “Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare Radomire dhe ndërtim
palestër, Komuna Kala e Dodes, Diber”, të lidhur në datën 29.10.2014 midis autoritetit
kontraktor, Komuna Kalaja e Dodës dhe kontraktorit “Boshnjaku B” sh.p.k.
3. Agjencia e Prokurimit Publik të marrë masa administrative ndaj personave përgjegjës
për shkeljet e konstatuara nga Komisioni i Prokurimit Publik.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Alko Impex General Construction” sh.p.k
III.4.2 Pikat 1, 2 , 3 dhe 4 të këtij vendimi, janë rrjedhojë e drejtpërdrejtë e padijenisë së KPP-së
mbi faktin se ankesa e operatorit ekonomik ankimues ka mbërritur pranë autoritetit kontraktor
jashtë afateve të përcaktuar në ligj dhe rregullat e prokurimit publik.

Faqe 8

Komisioni Prokurimit Publik vlerëson se, për shkak të specifikës së prokurimeve publike, afatet
(ndër to dhe ai i ankimimit), janë të një rëndësie thelbësore me ndikim të drejtpërdrejtë në
efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të parashikuar nga ligji i
prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
Si përfundim, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se argumentat dhe kërkesa e paraqitur nga
autoriteti kontraktor qëndrojnë.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të revokojë pikën 1, 2, 3 dhe 4 të vendimit nr. 564, datë 09.10.2014 të Komisionit të
Prokurimit Publik lidhur me procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt:
“Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare Radomire dhe ndërtim palestër, Komuna Kala e
Dodes, Diber” me fond limit 35.584.374 (tridhjetë e pesë milion e pesëqind e tetëdhjetë
e katër mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër ) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 09.09.2014
nga autoriteti kontraktor, Komuna Kala e Dodës.
2. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 564/2 Protokolli
Datë 17.10.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Kryetar
Denar Biba

Punoi ;M.Aliaj
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