KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt vendim

VENDIM
K.P.P 589/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 03.11.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Alko-Impex General
Constuction” shpk të paraqitur në procedurën e prokurimit “Procedurë e
hapur” me objekt: “Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare fshati Gimaj,
Komuna Shalë”, me fond limit 25.416.965 lekë pa TVSH, zhvilluar nё
datёn 15.09.2014, nga autoriteti kontraktor, Komuna Shalë.

Ankimues:

“Alko-Impex General Constuction” sh.p.k
Adresa: Rr.“Reshit Petrela”, Kompleksi Usluga, Kati 8,

Palë e ankimuar:

Baza Ligjore:

Tiranë.

Autoriteti kontraktor, Komuna Shalë
Adresa: Breglumi, Shalë, Shkodër
Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni
19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e 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 ankimuesit, pretendimet e tij 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, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik 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 ankesë fillimisht 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
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës, pasi nuk është respektuar afati për
paraqitjen e ankesës pranë autoritetit kontraktor.

II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 21.08.2014, autoriteti kontraktor Komuna Shalë ka publikuar në sistemin
elektronik të prokurimeve, procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare fshati Gimaj, Komuna Shalë”, me fond limit 25.416.965
lekë pa TVSH.
II.2 Më datë 15.09.2014, autoriteti kontraktor Komuna Shalë ka zhvilluar procedurën e
prokurimit të sipërpërmendur në të cilën kanë paraqitur ofertë këta operator ekonomikë:
“Nika” sh.p.k
“Kadia” shpk
“Alko-Impex” sh.p.k
“Bajrami N” sh.p.k
“Blinishta” sh.p.k
“Shpresa” sh.p.k

me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
pa ofertë ekonomike
pa ofertë ekonomike

19 825 732 skualifikuar
25 359 356 kualifikuar
22 691 162 skualifikuar
19.992.803 skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
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II.3 Më datë 23.09.2014, komisioni i vlerësimit të ofertave ka kryer në sistemin elektronik të
prokurimeve vlerësimin dhe klasifikimin e ofertave të paraqitura, nga ku rezulton se:
Operatori ekonomik “Alko-Impex General Constuction” shpk është skualifikuar me arsyet e
më poshtme;
“Mungesë Dokumentacioni.......”
II.4 Në ankesën e paraqitur pranë KPP operatori ekonomik “Alko-Impex General Constuction”
shpk pretendon se në datë 26.09.2014 ka nisur me postë rekomande (ne.letre bar kod
RR993394789AL) ankesë pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e komisionit të
vlersimit të ofertave si të pa mbështetur ne ligj.
II.5. Në dokumentacionin e dërguar nga autoriteti kontraktor Komuna Shalë pranë KPP, gjendet
edhe një fotokopje e “Liste dërgesa e objekteve të porositura” i Postës Shqiptare, Zyra Postare
Shkodër, Zyra marrëse Dukagjin, nga ku rezulton se objekti me nr. 993394789 është marrë në
dorëzim në datë 02.10.2014.
Gjithashtu, bashkëlidhur këtij informacioni shtesë, autoriteti kontraktor ka paraqitur një
fotokopje të librit të tij protokollit (me vule të njomë) ku konstatohet se ankimimi i operatorit
ekonomik “Alko-Impex General Constuction” shpk është depozituar nga posta në autoritetin
kontraktor në datë 02.10.2014.
II.6. Ankimuesi në ankimimin e tij drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik, pretendon se nuk ka
kthim përgjigje nga autoriteti kontraktor.
II.7. Në datë 06.10.2014 operatori ekonomik ankimues “Alko-Impex General Constuction” shpk
ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt si në autoritet
duke kundërshtuar skualifikimin e tij.
II.8. Më datë 13.10.2014 autoriteti kontraktor me shkresë nr. 262 ka paraqitur informacionin e
kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit në fjalë. Ndër të tjera autoriteti kontraktor sqaron:
“Alko – Impex General Construcion” sh.p.k nuk plotëson të gjitha kriteret e veçanta teknike të
kualifikimit sipas kritereve të përcaktuara në DST pasi mungon dhe/ose nuk ka paraqitur
dokumentat e noterizuara sipas kritereve të veçanta.
Nuk ka paraqitur vërtetimin e Komunës Shalë sipas kritereve të kërkuara në DST.
II.9. Më datë 03.11.2014 autoriteti kontraktor me shkresë nr. 278 ka paraqitur informacionin
shtesë në lidhje me procedurën e prokurimit në fjalë. Ndër të tjera autoriteti kontraktor sqaron:
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“Me datë 02.10.2014 pranë Komunës Shalë ka mbërritur formulari i ankesës nga operatori
ekonomik “Alko-Impex General Constuction” shpk.
Me datë 03.10.2014 me anë të shkresës 258 prot., është kthyer përgjigje ankimuesit duke i
refuzuar ankimimin.
Me datë 09.10.2014 është dërguar një shkresë nga operatori ekonomik “Alko-Impex General
Constuction” shpk, duke pranuar sqarimin mbi afatet e marrjes në dorëzim.
II.10. Gjithashtu, bashkëlidhur informacionit shtesë autoriteti kontraktor ka paraqitur një
fotokopje të librit të protokollit ku konstatohet se ankimimi i operatorit ekonomik “Alko-Impex
General Constuction” shpk është depozituar në autoritetin kontraktor në datë 02.10.2014.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të kushteve formale të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton
III.1 Bazuar në dokumentacionin që ndodhet pranë KPP, ky i fundit vëren se operatori ekonomik
“Alko-Impex General Constuction” shpk në ankesën e paraqitur pranë KPP pretendon se në datë
26.09.2014 ka nisur me postë rekomande (ne.letre bar kod RR993394789AL) ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e komisionit të vlersimit të ofertave si të pa
mbështetur ne ligj.
III.2. Në dokumentacionin e dërguar nga autoriteti kontraktor Komuna Shalë pranë KPP, gjendet
edhe një fotokopje e “Listë dërgesa e objekteve të porositura” i Postës Shqiptare, Zyra Postare
Shkodër, Zyra marrëse Dukagjin, nga ku rezulton se objekti me nr. 993394789 është marrë në
dorëzim në datë 02.10.2014.
Gjithashtu, bashkëlidhur këtij informacioni shtesë, autoriteti kontraktor ka paraqitur një
fotokopje të librit të tij protokollit (me vule të njomë) ku konstatohet se ankimimi i operatorit
ekonomik “Alko-Impex General Constuction” shpk është depozituar nga posta në autoritetin
kontraktor në datë 02.10.2014.
Këto afate, të bëra prezent në formë sqarimi për operatorin ankimues nga autoriteti kontraktor
(sipas korrespondencës që ndodhet në dosjen e çështjes) pranohen nga operatori ekonomik.
III.3. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se, ankimi pranë autoritetit kontraktor është nisur nga
operatori ekonomik më datë 26.09.2014 ndërsa është protokolluar në autoritet më datë
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02.10.2014 (ashtu sikurse pranohet edhe nga palet sipas dokumentacionit që ndodhet pranë
Komisionit të Prokurimit Publik).
III.4. KPP sjell në vëmendje nenin 63, pika 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, në të cilin thuhet shprehimisht se: “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit
kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita
kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar,
sipas këtij ligji.”.

III.5. Në rastin konkret, operatori 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
sikurse përcaktohet në ligjin e sipërcituar, ç’ka rrjedhimisht sjell që ai të mos ketë përmbushur
detyrimin për ndjekjen e afateve, duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e
domosdoshëm të ankesës” që, referuar pikës 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010
“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik,
për shkak të mungesës së kushteve formale të saj.
III.5.1. 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.
III.5.2. Duke mbajtur në konsideratë faktin që sipas ligjit në fuqi, 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, në rastin në fjalë ankimi administrativ i paraqitur nga operatori
ankimues pranë autoritetit kontraktor nuk mund të konsiderohet si ezaurim i shkallëve që duhet
të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj të vetë ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar
sipas kritereve domosdoshme të përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”.
Sa më sipër, mbështeturt edhe në pikën 7, të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, theksohet që “Mosndjekja e shkallëve të ankimit e bën ankesën
të pavlefshme”.
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,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alko-Impex General
Constuction” shpk për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare fshati Gimaj, Komuna Shalë”, me fond limit
25.416.965 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 15.09.2014, nga autoriteti kontraktor,
Komuna Shalë.
2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.

3. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Nr. 1637 protokolli
Datë 06.10.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Kryetar
Denar Biba
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