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Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Gandi Construction” sh.p.k.
Rruga “Sh.Dishnica”, P.Unikoma, Ap.3/1

TIRANË
Komuna Dropull i Poshtëm
GJIROKASTËR
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
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. 184, datë 17.03.2010,
“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe anëtarëve Znj. Besa
Ombashi, Znj. Vilma Kadesha, Z. Denis Martopullo, mori në shqyrtim ankesën nr.58 prot.,
datë 24.01.2013 të operatorit ekonomik “Gandi Construction” sh.p.k me seli në Tiranë, për
procedurën e prokurimit me objekt: “Ndërtim i tubacionit të ujit të pijshëm Goricë-TerihatSofratikë dhe rikonstruksion i rrjetit fshati Derviçan”, me fond limit 11.257.215 lekë (pa
T.V.SH), zhvilluar në datën 26.12.2012 nga autoriteti kontraktor, Komuna Dropull i Poshtëm,
Gjirokastër.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
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.
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Në këto kushte ankesa i nënshtrohen juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje
me këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, u konstatua si vijon:
• Në datën 26.11.2012 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me objekt: “Ndërtim i
tubacionit të ujit të pijshëm Goricë-Terihat-Sofratikë dhe rikonstruksion i rrjetit fshati
Derviçan”, me fond limit 11.257.215 lekë (pa T.V.SH).
• Në datën 26.12.2012 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë:
1.

“Ergi&Bilibashi 2010” sh.p.k, me ofertë 9.915.505 lekë, skualifikuar

2.

“Gandi Construction&Shqiponja”, me ofertë 9.278.297 lekë, kualifikuar

3. “Nika” sh.p.k, me ofertë 11.100.934 lekë, kualifikuar
4. “Hastoci” sh.p.k, me ofertë 11.152.653 lekë, kualifikuar.
5. “Elka” sh.p.k, ska ofertuar.
6. “Shëndelli” sh.p.k, ska ofertuar.
•

Në datën 04.01.2013 ankimuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor për të dhënë
sqarime për ofertën anomalisht të ulët.

•

Në datën 09.01.2013 ankimuesi ka paraqitur elektronikisht dhe dorazi pranë autoritetit
kontraktor, analizën e cmimeve për zërat e punimeve të ofertës së tij.

•

Në datën 15.01.2013 operatori ekonomik ankimues është njoftuar elektronikisht për
skualifikimin e tij për pasaktësi në analizën e cmimeve.

•

Në datën 16.01.2013 ankimuesi ka paraqitur ankesë elektronikisht pranë autoritetit
kontraktor.

•

Në datën 24.01.2013 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik. Në ankesë pretendohet skualifikimi i padrejtë dhe pa bazë ligjore i shoqërisë
“Gandi Constuction” sh.p.k, pasi analizat e cmimeve të hartuara dhe të detajuara nga
ankimuesi janë në përputhje me analizat dhe normativat e materialeve të manualit të
cmimeve, miratuar me VKM nr. 407.

•

Në datën 06.02.2013, nëpërmjet shkresës 36/1 me objekt: “Informacion mbi
procedurën e prokurimit “Ndërtimi i tubacionit të ujit të pijshëm Goricë-TerihatSofratikë dhe rikonstruksion i rrjetit Dervican”, dhe dokumentacionit bashkëngjitur
kësaj shkrese, autoriteti kontraktor informon se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave
priti shtatë ditë për paraqitjen e ankesës. Shoqëria “Gandi Construction” sh.p.k ka
dërguar ankesë në mënyrë elektronike në datën 22.01.2013 (të cilën komisioni nuk e
kishte parë) dhe jo me shkrim, sic parashikohet në legjislacionin e prokurimit publik.
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor
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Arsyetoi:
Duke qenë se:
(i)

Në datën 15.01.2013 operatori ekonomik ankimues ka marrë njoftim për
skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme e prokurimit;

(ii)

Në datën 16.01.2013 ankimuesi ka paraqitur ankesë elektronikisht pranë autoritetit
kontraktor;

(iii) Ankimuesi nuk ka paraqitur ankesë në formë shkresore pranë autoritetit kontraktor;
(iv)

Në mungesë të një përgjigje nga autoriteti kontraktor, në datën 24.01.2013
ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik;

(v)

Në nenin 63 të ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” është
parashikuar: “Ankesa 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 […]”. “Me marrjen e ankesës
me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit,
derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi
përpara skadimit të afatit kohor, të përcaktuara në pikat 5 të këtij neni”. “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”. “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 7 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 autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i
dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.”

(vi) Në Udhëzimin e Agjencisë së Prokurimit Publik “Për shqyrtimin dhe vlerësimin e
ofertave në prokurimin me mjete elektronike ”, në paragrafin e fundit, është
përcaktuar: “Të gjitha komunikimet ndërmjet autoritetit kontraktor dhe
operatorëve ekonomikë do të jenë në formë elektronike me përjashtim të procesit të
ankimimit, i cili do të jetë në formë shkresore.”
Për rrjedhojë Komisioni i Prokurimit Publik gjykon ankimuesi nuk ka paraqitur ankesë në
formë shkresore pranë autoritetit kontraktor, në kundërshtim me ligjin e prokurimit publik
dhe udhëzimin e APP-së në interpretim të këtij ligji, si mësipër cituar.

Për sa 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 nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,
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Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Gandi Construction”
sh.p.k për procedurën e prokurimit me objekt: “Ndërtim i tubacionit të ujit të pijshëm
Goricë-Terihat-Sofratikë dhe rikonstruksion i rrjetit fshati Derviçan”, me fond limit
11.257.215 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në datën 26.12.2012 nga autoriteti kontraktor,
Komuna Dropull i Poshtëm, Gjirokastër.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, ankuesi mund të bëjë ankim, brenda 5 ditëve, në gjykatën
përkatëse për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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