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Nr. 552/1 prot

Tiranë, më 07.05.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “MB Kurti” sh.p.k.
Lagjia “Xhevdet Nepravishta”, Blv. “Kongresi i Lushnjes”

LUSHNJE
Shtëpia e Pushimit e Ministrisë së Brendshme
DURRËS
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, 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.

Në datën 07.05.2013 Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të
anëtarëve, Znj. Besa Ombashi, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim
ankesën nr. 552 prot., datë 02.05.2013, të operatorit ekonomik “MB Kurti” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “kërkesë për propozime” me objekt: “Blerje Fruta Perime”, me fond
limit 2.058.442 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 10.04.2013, nga autoriteti kontraktor, Shtëpia
e Pushimit e Ministrisë së Brendshme, Durrës.
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.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
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Nga shqyrtimi i ankesës dhe dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues, u
konstatua si vijon:
•

Në datën 20.03.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, procedura e prokurimit me
objekt: “Blerje Fruta Perime”, me fond limit 2.058.442 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
10.04.2013;

•

Në datën 10.04.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit “kërkesë
për propozime” në të cilën paraqitën ofertat e tyre 3 operatorë ekonomikë, konkretisht:
“Erdis” sh.p.k, “Nika” sh.p.k dhe “MB Kurti” sh.p.k, duke ofertuar si çmim total të ofertës
vlerat prej përkatësisht 1.860.200 lekë, 1.799.408 lekë, dhe 1.770.020 lekë;

•

Në datën 22.04.2013, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas shqyrtimit të
dokumentacionit përkatës, kreu vlerësimin duke vendosur skualifikimin e të gjithë
operatorëve pjesëmarrës;

•

Në datën 24.04.2013 është paraqitur pranë autoritetit kontraktor ankesa e operatorit
ekonomik “MB Kurti” sh.p.k, me anë të të cilës kërkohet kualifikimi i ofertës së tij;

•

Në datën 02.05.2013, operatori ekonomik “MB Kurti” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij, të cilin KVO-ja e
ka arsyetuar si ofertë që nuk plotëson:
− Lejen Higjeno-Sanitare
− Çertifikatën e pronësisë së mjetit.
Përsa mësipër operatori ekonomik ankimues kërkon rivlerësimin e ofertës së tij;
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese:
Arsyetoi:

Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “MB Kurti” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 63, pika 5
“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.”, si dhe në pikën 6 “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 10 ditëve nga
dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij
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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 e ankesës i
dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.”;
(ii) Në VKM nr. 1, datë 10.01.2007, “Për rregullat e prokurimit publik", i ndryshuar, Kreu
IX, pika 1/d “Vendimi për ankesën duhet të merret brenda 7 ditëve kalendarike nga
marrja e saj. Nëse kërkohet informacion tjetër nga ankimuesi, atëherë afati kohor i
sipërpërmendur ndërpritet dhe fillon përsëri pasi autorieti kontraktor ta sigurojë këtë
informacion. Autoriteti kontraktor duhet të informojë ankimuesin për vendimin dhe arsyet
për këtë vendim të marrë, jo më vonë se 24 orë pas marrjes së vendimit.”;
(iii) Në VKM nr.184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Neni 16, pika 1 “Të drejtën
për të paraqitur ankesë pranë Komisionit e ka çdo person që ka një interes të ligjshëm në
një procedurë prokurimi dhe që autoriteti kontraktor pas paraqitjes së ankesës prej tij:
nuk ka shqyrtuar ankesën brenda 7 ditëve nga marrja e ankesës;
a)
b)
ka refuzuar ankesën; ose c) ka vendosur mospranimin e ankesës.”;
gjykon se, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik në shkelje të afateve ligjore, duke konsideruar mosrespektimin e afatit ligjor për kthimin e
përgjigjes nga autoriteti kontaktor. Për pasojë ky mosrespektim e bën ankesën e paraqitur prej tij
të pavlefshme.
Përsa mësipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin
e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,
Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “MB Kurti” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “kërkesë për propozime” me objekt: “Blerje Fruta Perime”, me
fond limit 2.058.442 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 10.04.2013, nga autoriteti
kontraktor, Shtëpia e Pushimit e Ministrisë së Brendshme, Durrës.
2. Autoriteti Kontraktor lejohet të vazhdojë procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
3. Palët kanë të drejtë që, kundër këtij vendimi, tё bëjnё padi për shqyrtim të
mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse.
Relator: D.Martopullo
KRYETAR
LEALBA PELINKU
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