KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
im
VENDIM
K.P.P 650/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 30.12.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shtyrja e datës së hapjes së ofertave të procedurës së prokurimit “Kërkesë
për propozim”, me objekt: “Rikonstruksion i dhomës së serverave në
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve”, me fond limit 5.000.000 lekë (pa
TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 09.12.2014, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Tiranë.

Ankimues:

“B360” sh.p.k
“Papa Gjon Pali II”, Pall.11/1, Ap.11
Tiranë

Palë e ankimuar:

Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve
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. 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 relatorin e çështjes, z. Spiro Kuro, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankimuesit 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 dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori
ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i
fundit, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ankimuesi 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 27.11.2014 nga autoriteti kontraktor Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve është
hedhur në sistemin e prokurimit publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me
objekt: “Rikonstruksion i dhomës së serverave në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve”, me
fond limit 5.000.000 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 01.12.2014 është bërë shpallja e procedurës në sistemin elektronik të prokurimeve
nga ana e Agjencisë së Prokurimit Publik.
II.3. Në datën 05.12.2014 operatori ekonomik “B360” shpk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke pretenduar se nuk janë zbatuar afatet e publikimit të kontratës, sipas
legjislacionit në fuqi.
II.3. Në datën 17.12.2014 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor. Gjithashtu ankimuesi
pretendon se nuk ka marrë përgjigje nga autoritetit kontraktor brenda afateve ligjore.
II.4. Në datën 18.12.2014 Komisioni i Prokurimit Publik urdhëroi autoritetin kontraktor të
pezullojë procedurën e prokurimit si dhe kërkoi informacion për sa pretendon ankimuesi.
Gjithashtu nëpërmjet shkresës 1933/2 prot., Komisioni i kërkoi informacion Agjencisë së
Prokurimit Publik, (si institucioni që administron sistemin e prokurimit elektronik, si dhe ka
nxjerrë udhëzimet përkatëse për përdorimin e tij), për datën në të cilën dokumentat e tenderit të
mësipërm kanë qënë të aksesueshme nga subjektet e interesuara.
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II.5. Në datën 26.12.2014 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik shkresa nr.
31732/1 prot, e autoritetit kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me objekt: “Dërgim
informacioni dhe dokumentacioni”. Sipas autoritetit kontraktor në datën 09.12.2014 është hapur
procedura e mësipërme e prokurimit dhe është konstatuar se nuk është paraqitur asnjë ofertë.
Përsa i përket ankesës së operatorit ekonomik “B360” sh.p.k autoritetit kontraktor informon se:
“[...] Operatorit ankimues i është kthyer përgjigje nga autoriteti kontraktor në datën 12.12.2014,
duke mos i pranuar pretendimet e këtij operatori me arsyetimin si më poshtë:
Procedura e prokurimit është hedhur në sistemin e prokurimit elektronik, nga nëpunësi i
autorizuar në datën 27.11.2014, brenda orarit të punës. Llogaritja e afatit kohor të procedurës
ka filluar që nga data e hedhjes në sistem.
Procesi i publikimit të kontratës i takon Agjencisë së Prokurimit Publik, pas konfirmimit nga ana
e saj.
Meqënëse dita e nesërme e punës, pas hedhjes në sistemin e prokurimit elektronik, ka përkuar
me festat zyrtare, nga Agjencia e Prokurimit Publik, shpallja e procedurës është bërë në datën
01.12.2014.
Procedura e prokurimit është anuluar për mungesë konkurrence dhe paraqitja e ankesës së
ankimuesit është bërë në limitet kohore të procedurës.
Ankesa e paraqitur në datën 05.12.2014 e ka bërë të pamundur ndryshimin apo modifikimin e
afateve kohore pasi ndodheshim përpara festave zyrtare, dita e parë e punës ka qënë data
09.12.2014, që përkon me ditën e hapjes së tenderit [...].
II.6. Në datën 30.12.2014 është protokolluar në Komsionin e prokurimit Publik me nr. 1933/4
prot., shkresa nr. 13649/1, datë 26.12.2014 e Agjencisë së Prokurimit Publik me objekt: “Kthim
përgjigje.” Me anë të kësaj shkrese, APP-ja sqaron si vijon:
“[...] Nga verifikimet e kryera në sistem rezulton se fazat për krijimin e kësaj procedure janë
plotësuar në sistem në datën 27.11.2014, datë në të cilën është ngarkuar edhe njoftimi i
kontratës.
Publikimi i procedurës në sistemin e prokurimti elektronik është bërë në datën 01.12.2014, e cila
ka qënë dita e nesërme e punës.
Afati i fundit për pranimin e dokumentave dhe hapja e procedurës ka qënë data 09.12.2014, ora
11.00 PD.
Sa më sipër, koha në të cilën procedura e sipërpërmendur ka qënë e hapur për pranim
dokumentash është nga data 01.12.2014 deri në datën 09.12.2014 [...].”
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “B360” shpk se nuk janë zbatuar afatet e
publikimit të kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;
III.1.1. Në datën 27.11.2014 nga autoriteti kontraktor Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve
është hedhur në sistemin e prokurimit publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”,
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me objekt: “Rikonstruksion i dhomës së serverave në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve”,
me fond limit 5.000.000 lekë (pa TVSH)
III.1.2. Në datën 01.12.2014 është shpallur njoftimi i kontratës në faqen e internetit të Agjencisë
së Prokurimit Publik, për procedurën e mësipërme të prokurimit.
III.1.3. Në datën 09.12.2014 ёshtё zhvilluar procedura e mësipërme e prokurimit.
III.1.4. Në Udhëzimin nr.3, datë 01.06.2010 të Agjencia e Prokurimit Publik janë udhëzuar
autoritetet kontraktore si vijon:
“Në procedurat e prokurimit, që zhvillohen me mjete elektronike hedhja e njoftimit të kontratës,
njoftimit të fituesit dhe njoftimit të kontratës së lidhur, në sistem bëhet nga vetë autoritetet
kontraktore.
- Shpallja e njoftimit të kontratës në faqen e internetit të APP-së do të bëhet publike ditën e
nesërme të punës nga dita e hedhjes së njoftimit në sistem.”
III.1.5 Në nenin 43 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar,
pika 7 parashikohet :
“ Në rastin e procedurave të prokurimit nën kufirin e ulët monetar, afati kohor minimal për
dorëzimin e ofertave është 10 ditë nga data në të cilën është shpallur njoftimi i kontratës në
faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik. ”
III.1.6. Në Kreun II, pika 1/a të VKM-së nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit
publik”, i ndryshuar, është përcaktuar:
“Kufijtë monetarë:
Në përputhje me nenin 27 të LPP-së, kufijtë monetarë janë:
i. Kufiri i lartë monetar:
- 1.200.000.000 lekë për kontratat e punëve publike;
- 200.000.000 lekë për kontratat publike të shërbimeve dhe mallrave.
ii. Kufiri i ulët monetar:
- 12.000.000 lekë për kontratat e punëve publike;
- 8.000.000 lekë për kontratat publike të shërbimeve dhe të mallrave.”
Pra, duke qenë se procedura e prokurimit në fjalë është nën kufirin e ulët monetar, periudha
kohore nga data e shpalljes në sistemin elektronik të prokurimeve (01.12.2014) deri në datën e
zhvillimit të tenderit (09.12.2014), është më e vogël se 10 ditë kalendarike, në kundërshtim me
ligjin e prokurimit publik dhe rregullat e prokurimit publik, si më sipër cituar.
Pavarësisht faktit se autoriteti kontraktor ka ngarkuar dokumentat e tenderit në sistem në datën
27.11.2014, duke qënë se kjo datë rezulton ditë e enjte dhe dita e nesërme është festë zyrtare që
pasohet nga pushimet javore (shtune dhe e dielë), publikimi i procedurës në sistemin e
prokurimit elektronik është bërë në datën 01.12.2014, e cila ka qënë dita e nesërme e punës.
Përsa më sipër, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi qëndron.
Gjithashtu, sipas informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se në datën 09.12.2014
komisioni i vlerësimit të ofertave ka vijuar me zhvillimin e procedurës së prokurimit, ku është
konstatuar se nuk është paraqitur asnjë ofertues.

4

Në këto kushte, teknikisht nuk mund të kryhet asnjë veprim për shtyerjen e datës së tenderit,
publikuar për t’u zhvilluar në datën 09.12.2014 dhe, për pasojë autoriteti kontraktor duhet të
anulojë procedurën e prokurimit.
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 pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik, “B360” shpk, për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt: “Rikonstruksion i dhomës së serverave në
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve”, me fond limit 5.000.000 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 09.12.2014, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit dhe në rishpalljen e saj të
respektojë afatet e publikimit të dokumentave të tenderit në përputhje me arsyetimet e
mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “B360” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1933 Prot;
Datë 17.12.2014;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
Pun
PunPoi;M.Aliaj
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