REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 909/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 24.11.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “CCS”
sh.p.k& “IKUBINFO” sh.p.k nga procedura e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me Nr. REF-51499-09-29-2016 me
objekt: “Vlerësimi dhe Hedhja e të Dhënave Gjeohapsinore
Ekzistuese në Platformën e Sistemit Gjeografik”, me fond
limit 23,983,6000 lekë pa tvsh e zhvilluar nё datёn
28.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Vlorë.

Ankimues:

B.O “CCS” sh.p.k& “IKUBINFO” sh.p.k
Rruga “Sulejman Delvina” Nr.8

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Vlorë

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. 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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
1. 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 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, 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. 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.1 Në datën 29.09.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-51499-09-29-2016 me objekt: “Vlerësimi dhe
Hedhja e të Dhënave Gjeohapsinore Ekzistuese në Platformën e Sistemit Gjeografik”, me fond
limit 23,983,6000 lekë pa tvsh e zhvilluar nё datёn 28.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Bashkia
Vlorë.
II.2. Në datën 28.10.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 28.10.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
Intracom Telecom Albania
Fastech
CCS

0.00
16,666,667.00
17,317,050.00

I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
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II.4. Në datën 28.10.2016 bashkimi i operatorëve ekonomikë “CCS” sh.p.k&IKUBINFO sh.p.k
është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me
argumentat si më poshtë:
-

Kontrata e bashkëpunimit nuk është në përputhje me nenin 74/2 të VKM nr.914 datë
29.12.2014 ku të përcaktohen elementët konkretë që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi. Në kontratën e bashkëpunimit këta elementë janë të përcaktuar në mënyrë
evazive dhe jo të drejtpërdrejtë cka i detyron anëtarët e KVO-së që të mos jenë në gjëndje të
gjykojnë nëse anëtarët e këtij bashkimi i përmbushin kërkesat ekonomike, financiare,
profesionale dhe ato teknike në përputhje me përqindjen e pjesmarrjes në punë ,
shërbim,apo furnizim të përcaktuar në Akt-Marrëveshje.Konkretisht te aneksi që shoqëron
kontratën e lidhur midis shoqërive në bashkëpunim përcaktohet se për pikën 1 të preventivit
shoqëria ikubinfo do të realizojë punime jo më pak se 50% ose për zërin 6 jo më pak se
29%.

II.5. Në datën 02.11.2016 , bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues “CCS” sh.p.k&
“IkubInfo” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor në mënyrë të përmbledhur me
argumentet se:
1. Bashkimi është krijuar zyrtarisht me Kontratën për Bashkimin e Përkohshëm të shoqërive
CCS sh.p.k dhe IkubInfo sh.p.k në datën 21.10.2016 (përpara datës së dorëzimit të ofertës
24.10.2016 noterizuar me nr.5388rep nr.1438 kol. Përfaqësuei i grupit është përcaktuar
CCS sh.p.k. Përqindja e pjesmarrjes në punë për shoqërinë CCS sh.p.k 80% dhe shoqëria
ikubinfo 20%. Elementët konkretë që do të kryejë secili janë përcaktuar në aneksin 1 të
gjitha elementët konkretë të përcaktuar në DST duke përcaktuar vetëm X rastin kur ky
element do të përmbushet nga njëri operator dhe me X (shoqëruar me vlerën minimale në
%) kur elementi konkret do të përmbushet nga të dy operatorët ekonomikë. Pra nga
pikpamja e përmbajtjes kontrata për bashkimin e përkohshëm të shoqërive përmbush
kërkesat ligjore. Për më tepër KVO nuk i referohet fare dokumentacionit të tenderit ku
elementët ndryshe janë shprehur në pikën 10 Planifikimi i Buxhetit për Ndërtimin e Sistemit
(faqe 13) dhe ka të tjera emërtime dhe specifikime për pajisjet në dokumentin TOR sat.docx
pjesë e dokumentacionit të tenderit të publikuar.
Për sa më sipër i kërkojmë autoritetit kontraktor të rivlerësojë ofertën tonë dhe ta shpallë
atë të vlefshme.
2. Nga shqyrtimi i renditjes së ofertave vihet re se autoriteti kontraktor ka shpallur të vlefshme
ofertën e paraqitur nga operatori Fastech. Në lidhje me këtë vlerësim dhe bazuar në
kërkesat e DST vërejmë se ky operator ekonomik:
1. nuk ka kapacitete dhe autorizim për të lëvruar pajisje HË të kërkuara dhe për të cilat
sipas DST paragrafi 3.3. Kapaciteti Teknik pika d kërkohet: Operatori ekonomik duhet
të paraqesë autorizim prodhuesi për hardëare të propozuar Server/PC/Storage). Për
shkak të kësaj kërkese ne kemi ofruar pajisje HË nga prodhuesi i mirnjohur botëror
LENONO nga i cili kemi autorizimin e kërkuar.
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2. Nuk ka ofruar platformën GIS (për server) e cila plotëson kërkesën e vendosur në pikën
13 kërkesat funksionale të TOR-sat-docx “Sistemi duhet të mbështetet në një
gjeodatabaze racionale. Për të plotësuar këtë kërkesë ne kemi ofruar zgjidhjen tonë
Localis e cila mbështetet mbi ESRI, ArcGIS for Server dhe MS SQL Server që krijojnë
gjeodatabazën relacionale. Nga konsultimi me prodhuesin ESRI rezulton se ky ofertues
nuk ka marrëdhënie partneriteti dhe nuk ka ofruar produktin që plotëson kërkesën për
gjeodatabazë.
3. Nuk plotëson funksionalitetin e kërkuar në pikën 13 “Kërkesat Funksionale” të TOR sat
doocx ‘Sistemi duhet të mundësojë përdorimin e funksionaliteteve GIS nga cloud” e cila
si më lart plotësohet nga platforma ArcGIS for Server.
4. Për shkak të mosvlerësimit të platformës bazë GIS server që krijon Gjeodatabazën
Relacionale dhe funksionaliteteve të tjera (të kërkuar) nuk i kursen autoritetit
kontraktor vlerën nga fondi limit në cmimin e ofruar në të kundërt i shkakton një dëm
ekonomik prej më shumë se 3,600,000.00 lekë (pa tvsh) për mosplotësim të
funksionaliteteve të zgjidhjes së kërkuar të cilin autoriteti kontraktor detyrohet ta blejë
në të ardhmen.
II.6. Në datën 08.11.2016, me shkresën nr.9176/2 prot datë04.11.2016 bashkimi i operatorëve
ekonomikë ankimues “CCS” sh.p.k&ikubInfo, është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e
ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.7. Në datën 10.11.2016, pala ankimuese “CCS” sh.p.k & “ikubinfo” sh.p.k ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.8. Nëpërmjet shkresës me nr.96591prot., datë 16.11.2016, protokolluar me tonën me nr.2282/2
prot., datë 23.11.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit
të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “CCS” sh.p.k &
“IKUBINFO” sh.p.k për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Kontrata
e bashkëpunimit nuk është në përputhje me nenin 74/2 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 ku të
përcaktohen elementët konkretë që do të kreyejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Në kontratën e
bashkëpunimit këta elementë janë të përcaktuar në mënyrë evazive dhe jo të drejtpërdrejtë cka i
detyron anëtarët e KVO-së që të mos jenë në gjëndje të gjykojnë nëse anëtarët e këtij bashkimi i
përmbushin kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike në përputhje me
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përqindjen e pjesmarrjes në punë , shërbim,apo furnizim të përcaktuar në AktMarrëveshje.Konkretisht te aneksi që shoqëron kontratën e lidhur midis shoqërive në bashkëpunim
përcaktohet se për pikën 1 të preventivit shoqëria ikubinfo do të realizojë punime jo më pak se 50%
ose për zërin 6 jo më pak se 29%”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në Shtojcën 7 të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, është
përcaktuar si më poshtë:
“Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:
a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar
zyrtarisht;
b. Prokura e posaçme”.
III.1.2. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit
objekt ankimi janë përcaktuar elementët që përfshijnë kontratën e prokurimit objekt shqyrtimi, si
më poshtë:
Nr.

Përshkrimi i Shërbimeve

Sasia

1

Analizimi, mbledhja, dixhitalizimi dhe
standartizimi I te dhenave egzistuese.

1

2

Server për aplicacionet

1

3

Server Database

1

4

NAS (per backup)

1

5

Krijimi dhe ngritja e Gjeoportalit Lokal GIS.

1

Çmimi
Njësi

Çmimi
Total

Afati

Çmimi
Njësi

Çmimi
Total

Afati

Çmimi Neto )
TVSH (%)
TOTALI ME TVSH (LEKË)

B Mirembajtja e projektit

Nr.
1

Përshkrimi i Shërbimeve

Sasia

Mirembajtja e projektit.

1

Çmimi Neto )
TVSH (%)
TOTALI ME TVSH (LEKË)
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Nr.
1

Përshkrimi i Shërbimeve

Sasia

Shuma A + B

Çmimi
Njësi

Çmimi
Total

Afati

1

Çmimi Neto )
TVSH (%)
TOTALI ME TVSH (LEKË)

III.1.3. Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues rezulton se është
paraqitur dokumenti “Kontratë për bashkimin e përkohshëm të shoqërive”, e lidhur në datë
21.10.2016 ndërmjet “CCS” sh.p.k. & “IKUBINFO” sh.p.k., sipas së cilës është përcaktuar ndarja
në përqindje, nga ku rezulton se :
Shoqëria “CCS” sh.p.k. do të mbulojë 80 % të angazhimit të kontratës;
Shoqëria “IKUBINFO” sh.p.k. do të realizojë 20 % të angazhimit të kontratës.
Referuar aneksit nr.1 të kontratës së bashkëpunimit rezulton se ndarja e zërave kokretë të shërbimit
për anëtarët e këtij bashkimi do të jetë si më poshtë:
Nr.
A Realizimi i Projektit
1

2
3
4
5
6

Përshkrimi
Shërbimeve

i CCS sh.p.k

Analizimi, mbledhja, X
dixhitalizimi
dhe
standartizimi i të
dhënave egzistuese
Rack Server 2U
Desktop Ëorkstation
Storage
UPS Online 2000VA
për Rack
Krijimi dhe ngritja e
Gjeoportalit
Lokal
GIS

IKUBINFO

X
(Vlera e punimeve të
kryera për këtë zë do
të jetë jo më pak se
50%)

X
X
X
X
X

B.Mirëmbajtja e Projektit
1
Mirëmbajtja e Sistemit X
Gjeoportal Lokal GiS

X
Vlera e punimeve të
kryera për këtë zë do
të jetë jo më pak se
29%)
X
Vlera e punimeve të
kryera për këtë zë do
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të jetë jo më pak se
10%
Gjithashtu, rezulton se është paraqitur dokumenti Prokurë e Posaçme Nr.5389 Rep Nr.1439 Kol e
lidhur në datë 21.10.2016, sipas së cilës deklarohet se përfaqësuesi i bashkimit të operatorëve është
shoqëria “CCS” sh.p.k.
III.1.4. Në Kreun VII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1, 2, 3 e VKM nr.914,
datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet
përkatësisht: “1. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të
cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të
kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë
secili nga anëtarët e këtij bashkimi.
2. Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të
noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së
punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij
bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me
procure përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet
të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga
përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke specifikuar
pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve ekonomikë. Në rast se bashkimi I operatorëve ekonomikë
shpallet fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili prej anëtarëve të këtij bashkimi.
3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në
nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare,
profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me
përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”.
III.1.5. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.1.6. Komisioni konstaton se në kontratën e bashkëpunimit të paraqitur nga ankimuesi palët kanë
përcaktuar ndarjen në përqindje të kontributit për secilin prej anëtarëve të bashkimit të përkohëshëm
përkatësisht: Shoqëria “CCS” sh.p.k. do të mbulojë 80 % të angazhimit të kontratës; Shoqëria
“IKUBINFO” sh.p.k. do të realizojë 20 % të angazhimit të kontratës.
Ndërsa konstatohet se në aneks kontratën e hartuar nga bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues
bashkëngjitur kontratës së bashkëpunimit, përcaktohet se zëri “Analizimi, mbledhja, dixhitalizimi
dhe standartizimi i të dhënave egzistuese” do të realizohet nga të dy anëtarët e bashkimit CCS
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sh.p.k dhe “ ikubINFO” sh.p.k, ku për këtë të fundit përcaktohet se do të kryejë jo më pak se 50 %
të vlerës së punimeve të përcaktuar për këtë zë. Gjithashtu i njëjti arsyetim është përdorur edhe për
zërin “Krijimi dhe ngritja e Gjeoportalit Lokal GIS” i cili do të realiziohet nga të dy anëtarët e
bashkimit të operatorëve, por vlera që do të realizohet nga ikubINFO sh.p.k do të jetë jo më pak se
29%, si dhe për zërin “Mirëmbajtja e Sistemit Gjeoportal Lokal GiS” ku vlera e zërit të shërbimit të
cilin do të realizojë “ikubINFO” sh.p.k do të jetë jo më pak se 10%.
Sa më sipër Komisioni gjykon se ndërsa marrëveshja e bashkëpunimit lidhur mes palëve ka
përcaktuar përqindjen konkrete të shërbimit, që do të realizohet nga anëtarët e bashkimit në masën
80% dhe 20%, aneksi 1 i kontratës “Ndarja e zërave sipas kompanive që do ti realizojnë” ka krijuar
konfuzion dhe mospërcaktim në mënyrën e duhur të përqindjes së zërave të shërbimit, që do të
realizohen nga secili prej anëtarëve. Komisioni gjykon se përcaktimi në aneksin 1 të kontratës, se
“ikubINFO” sh.p.k do të realizojë jo më pak se 50% për zërin e parë të ankesit A, jo më pak se 29%
për zërin e 6 të aneksit A, si dhe jo më pak se 10% të zërit të parë të aneksit B, lë vënd për
interpretime të ndryshme të cilat krijojnë konfuzion në punën e anëtarëve të komisionit të vlerësimit
të ofertave, lidhur me masën në të cilën do të përmbushen kriteret e vecanta të kualifikimit nga
secili prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve, dhe akoma më tej me vlerën në total që do të
realizohet nga anëtarët e bashkimit të operatorëve. Konkretisht përcaktimi jo më pak se 50%, jo më
pak se 29%, jo më pak se 10% në kuptimin literal të fjalës do të thotë që ekziston mundësia që
operatori ekonomik “ikubINFO” sh.p.k gjatë ekzekutimit të kontratës mund të realizojë shërbime,
vlera e të cilave tejkalon përqindjen e përcaktuar në kontratën e bashkëpunimit. Nëse gjatë zbatimit
të kontratës anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “ikubINFO” sh.p.k realizon më shumë se
vlera minimale e përcaktuar në aneks kontratë, ky i fundit do të jetë në kushtet e mospërmbushjes së
kritereve në përputhje me vlerën e marrë përsipër referuar termave të kontratës së bashkëpunimit.
Komisioni sqaron se ndarja e zërave konkretë e të qartë, sipas kërkesave të përcaktuara nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit është një faktor i rëndësishëm dhe bazë mbi të cilën më pas
autoriteti kontraktor bën verifikimin dhe shqyrtimin e përmbushjes së secilit kriter të përcaktuar në
dokumentat e tenderit, me dokumentacionin e paraqitur nga ana e operatorit ekonomik, gjithnjë në
përputhje me përqindjen e marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit.
Në rastin konkret rezulton se bashkimi i operatorëve ekonomik ankimues, krahas ndarjes në
përqindjes në masën 80% dhe 20% të shërbimeve, kanë bërë edhe një nënndarje të kësaj përqindje
e cila në përfundim, nuk rezulton në përputhje dhe në koherencë me ndarjen bazë të përcaktuar në
kontratën e bashkëpunimit.
Bazuar në sa më sipër, KPP sqaron se në një procedurë prokurimi subjekti i parë i interesuar është
operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën ekonomike në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe
nga ana tjetër është autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik që plotëson të gjitha
kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit dhe që ka përgatitur
ofertën në përputhje me lex specialis.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik
ankimues, për vërtetimin e krijimit të bashkimit dhe konkretisht aneksi 1 i kontratës së bashkëpunimit
në të cilën është bërë ndarja konkrete e zërave të shërbimit objekt prokurimi, nuk është hartuar në
përputhje me legjislacionin për prokurimin publik, duke bërë të pamundur verifikimin e plotësimit të
dokumentacionit të paraqitur nga secili anëtar i këtij bashkimi në përputhje me përqindjen e marrë
përsipër.
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Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “CCS” sh.p.k& “ikubINFO”
sh.p.k për skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Fastech sh.p.k&Soft Solution”
sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmëndje të ankimuesit nenin 63, pika 1, i Ligjit nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar), me titull “Të drejtat e personit të
interesuar” i cili parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë
prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor,
i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
Normativa e mësipërme rregullon të drejtën e personave të interesuar në një procedurë prokurimi
për të paraqitur ankesë në KPP, në kuadrin e rishikimit administrativ të kësaj procedure, e thënë
ndryshe, legjitimimin për të vënë në lëvizje KPP. Procedura përpara KPP ka natyrën e procedurave
të nxitura (lat.-jurisdicion voluntari) pasi KPP nuk mund të bëhet vet-iniciatore e fillimit të
procedurave (ex officio). Si rregull, investimi i KPP është i bazuar (faktikisht i kufizuar) nga
kërkesat apo ankimet e sjella pranë saj vetëm nga subjekte të legjitimuar.
Formula ligjore e parashikuar nga Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” (i ndryshuar) përcakton në mënyrë definitive elementët e testit të legjitimimit
në një procedurë ankimi përpara KPP. Këto elementë janë interesi i ankuesit, dëmi real ose
potencial i pritshëm dhe ekzistenca e një vendimi të një autoriteti kontraktor i marrë në
kundërshtim me ligjin. Në kuptim të nenit 63, pika 7, Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton
ankesën në përputhje me këtë ligj, Kodin e Procedurave Administrative dhe rregullat e prokurimit
publik.
Një person fizik apo juridik, kur dorëzon një ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e
tij të mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi
tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në
KPP është i papranueshëm. Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë
interes, por edhe të jetë dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë
autoriteti kontraktor. Një ankimues do të konsiderohet i dëmtuar apo disavantazhuar, kur ai ka
vuajtur apo rrezikon dukshëm të vuajë personalisht një pasojë të ardhur drejtpërdrejtë nga veprimi i
autoritetit kontraktor dhe kjo mund të kurohet (rregullohet) përmes ankimit në KPP. Gjithashtu,
akti i pretenduar duhet të ketë ndodhur në hapësirën e të drejtave të tij ligjore në kuadrin e një
procedure prokurimi publik. I vetmi interes i ligjshëm, që mund të ketë një operator ekonomik i
dëmtuar nga një vendim i një autoriteti kontraktor, i dhënë në kuadrin e një procedure prokurimi
është që, përmes ankimit në KPP, ai të fitojë kontratën. Në ato raste kur, operatori ekonomik
ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar nga procedura e prokurimit, atëherë ai
qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në
ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë pjesmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen
nga KPP, ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës. Rrjedhimisht, në rast se operatori
ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar apo skualifikohet gjatë shqyrtimit
në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë e real nuk ka sesi të dëmtohet
nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Sa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik ankimues nuk do të merren në shqyrtim nga K.P.P.
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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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,

Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “CCS” sh.p.k.
& “ikubINFO” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF51499-09-29-2016 me objekt: “Vlerësimi dhe Hedhja e të Dhënave Gjeohapsinore
Ekzistuese në Platformën e Sistemit Gjeografik”, me fond limit 23,983,6000 lekë pa tvsh e
zhvilluar nё datёn 28.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Bashkia Vlorë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2282 Protokolli; Datë 10.11.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
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Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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