REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P.348/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 06.06.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Klosi-R Company”
sh.p.k nga procedura e prokurimit “Kërkesë për
Propozime”, me nr. REF-08174-02-15-2019 me objekt:
“Blerje goma”, me fond limit 2.399.177 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 05.03.2019 , nga autoriteti kontraktor,
Ndërmarrja Shërbimeve Komunale Durrës.

Ankimues:

“Klosi-R Company” shpk
Njësia Bashkiake Nr.3, Rruga “Tele Ndini”, pallati nr.1,
kati.1 Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Ndërmarrja Shërbimeve Komunale Durrës
Lagja 4, Rruga Egnatia

Subjekt i Interesuar:

“Eral Construction Company” shpk
Rruga Tepelene Progonat, Vendndodhja
Tepelenë

Skaranë,
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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;

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 15.02.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF:08174-02-15-2019 me objekt: “Blerje
goma”, me fond limit 2.399.177 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 05.03.2019 , nga autoriteti
kontraktor, Ndërmarrja Shërbimeve Komunale Durrës.
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II.2. Në datën 05.03.2019 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit, objekt
ankimi.
II.3. Në datën 11.03.2019 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:
-

Klosi-R Company
Eral Construction Company
Ra-Mi Kompani
R&R Group
Novakti

1,900,000
1,970,000
2,000,000
2,100,000
2,253,040

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.4. Në datën 12.03.2019 operatori ekonomik “Klosi –R Company” shpk është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
për arsyet si më poshtë vijon:
-

Per mosplotesim dokumentacioni
Formulari i ofertes

II.5. Në datën 12.03.2019 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij
në procedurën e mësipërme të prokurimit në mënyrë të përmbledhur me argumentat si më
poshtë:
- Shoqëria “Klosi R Company” është skualifikuar me arsyet Per mosplotesim
dokumentacioni
- Formulari i ofertes. Sqarim: Edhe pse arsyet e skualifikimit nga ana e AK janë të
paqarta shoqëria jonë ju sqaron se: Në këtë procedurë tenderimi është paraqitur I
gjithë dokumentacioni i kërkuar nga ana e AK. Në bazë të argumentimeve dhe
sqarimeve të mësipërme kërkojmë rivlerësimin e ofertës pasi na rezulton se oferta jonë
është e sukseshme.
II.6. Me shkresën nr. 192/1 prot datë 15.03.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje OE
ankimues duke vendosur mospranimin e ankesës si vijon: KVO pasi ka shqyrtuar
dokumentacionin e paraqitur në sistem nga ana juaj konstatoi se kishte magësi si më poshtë:
2.2.2. Kopje të vërtetuara e bilancit të vitit 2015 të shoqëruar me konfirmim nga Dega e Tatim
Taksave. 2.2.3 Kopje të vërtetuara të bilancit të vitit 2016 të shoqëruara me konfirmim nga
dega e tatim taksave. Duke qenë se nga ana juaj nuk janë përmbushur kriteret e mësipërme të
përcaktuara në DST KVO ka vendosur skualifikimin tuaj.
II.7. Në datën 19.03.2019 OE ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Nëpërmjet shkresës nr.216 prot datë 25.03.2019 protokolluar me tonën me nr.484/2 prot
datë 27.03.2019 me objekt “Dërgohet informacioni”, është depozituar në Komisionin e
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Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.9. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektornike rezulton se në datën 12.03.2019
autoriteti kontraktor ka anulluar proceduren e prokurimit objekt ankimi.
II.10. Në datën 12.04.2019 Komisioni i Prokurimit Publik pas shqyrtimit të ankesës së
operatorit ekonomik ankimues me vendimin KPP 212/2019 ka vendosur:
1. Të mos marrë në shqyrtim themelin e ankesës së operatorit ekonomik “Klosi-R
Company” sh.p.k për procedurën e prokurimit ““Kërkesë për Propozime”, me nr.
REF:08174-02-15-2019 me objekt: “Blerje goma”, me fond limit 2.399.177 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 05.03.2019 , nga autoriteti kontraktor, Ndërmarrja
Shërbimeve Komunale Durrës.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e datës 12.03.2019 për anulimin e procedurës
se prokurimit objekt ankimi.
3. Autoriteti kontraktor të bëjë vlerësimin e ofertave në sistemin elektronik të
prokurimeve, duke njoftuar ankimuesin me arsyet përkatëse të skualifikimit të tij.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatori ekonomik “Klosi-R Company” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
II.11. Me shkresën Nr. 207/2 Prot, datë 24.04.2019, protokolluar me tonën nr. 212/2 prot datë
25.04.2019, autoriteti kontraktor, Ndërmarrja Shërbimeve Komunale Durrës, njofton se ka
zbatuar vendimin K.P.P 212/2019 të Komisionit të Prokurimit Publik, për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF:08174-02-15-2019 me objekt: “Blerje
goma”, me fond limit 2.399.177 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 05.03.2019 , nga autoriteti
kontraktor, Ndërmarrja Shërbimeve Komunale Durrës.
II.12. Me vendimin KPP.212/3/2019 datë 02.05.2019 Komisioni i Prokurimit Publik ka
vendosur heqjen e pezullimit për procedurën e prokurimit.
II.13. Në datën 19.04.2019 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
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-

Klosi-R Company
Eral Construction Company
Ra-Mi Kompani
R&R Group
Novakti

1,900,000
1,970,000
2,000,000
2,100,000
2,253,040

I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.14. Në datën 19.04.2019 operatori ekonomik “Kklosi –R Company” shpk është njoftuar
përmes sistemit të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si
më poshtë:
Mungojne pikat ne shtojcen 8: 2.2.2 Kopje të vërtetuar e bilancit te vitit 2015, të shoqëruara
me konfirmim nga Dega e Tatim Taksave 2.2.3 Kopje të vërtetuar e bilancit te vitit 2016, të
shoqëruara me konfirmim nga Dega e Tatim Taksave
II.15. Në datën 23.04.2019, operatori ekonomik ankimues “Klosi-R Company” sh.a, ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton vendimin e KVOsë lidhur me skualifikimin e ofertës së tij në mënyrë të përmbledhur me pretendimet si më
poshtë:
-

Ne si OE ju sqarojmë se shoqëria Klosi –R Company është themeluar në 19.09.2017
kjo e vërtetuar me anë të esktraktit historik dhe tregëtar të lëshuara nga QKB. Shoqëria
jonë nuk ka paraqitur bilancin 2015 dhe bilancin 2016 për arsye të mosekzistencës së
saj si shoqëri dhe rrjedhimisht mosushtrimit të aktivitetit në këtë periudhë të vitit. Për
sa më sipër cituar ne si operator ekonomik i përmbushim të gjitha kriteret e mësipërme
sepse kapacitetet ekonomike dhe finaciare të vitit 2017 të paraqitura nga ana jonë janë
shumfish m ëtë larta se fondi limit i përcaktuar nga AK për këtë procedurë.

II.16. Në datën 24.04.2019 me shkresën nr. 288/1 prot operatori ekonomik ankimues “Klosi-R
Company” shpk, është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës nga autoriteti
kontraktor.
II.17. Në datën 02.05.2019, pala ankimuese “Klosi-R Company” shpk ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.18. Nëpërmjet shkresës me nr. extra prot datë 08.05.2019 protokolluar me tonën me nr.796/2
datë 09.05.2019 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,

Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Klosi –R Company”mbi
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Mungojne pikat ne shtojcen 8:
2.2.2 Kopje të vërtetuar e bilancit te vitit 2015, të shoqëruara me konfirmim nga Dega e Tatim
Taksave 2.2.3 Kopje të vërtetuar e bilancit te vitit 2016, të shoqëruara me konfirmim nga Dega
e Tatim Taksave”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, pika 2.2 ”Për kapacitetin ekonomik
dhe financiar”, të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si
më poshtë :
2.2.1 Kopje të vërtetuar e bilancit te vitit 2015, të shoqëruara me konfirmim nga Dega e
Tatim Taksave
2.2.2 Kopje të vërtetuar e bilancit te vitit 2016, të shoqëruara me konfirmim nga Dega e
Tatim Taksave
2.2.3 Kopje të vërtetuar e bilancit te vitit 2017, të shoqëruara me konfirmim nga Dega e
Tatim Taksave
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se operatori ekonomik
Klosi –R Company shpk ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

Pasqyrat Finaciare për vitin 2017 të konfirmuara nga administrata tatimore.

III.1.3. Në nenin nenin 46, pika 1, gërma “c” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “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”. “Gjendja ekonomike e
financiare: 4 operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare
për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet
vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të
pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në
rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të
prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i
mundur”.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
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oferte 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.1.4. Në Vendimin e
Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, neni 27, pika 3, është përcaktuar: “Kërkesat e veçanta të kualifikimit
duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet
të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e
kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet
të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.” Ndërsa në pikën 5,
gërma “a” dhe “b” të këtij neni, thuhet se: Për të provuar kapacitetet financiare dhe
ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon: a) kopje të certifikuara të një ose më shumë
bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse: dhe/ose b) kopje të deklaratave të xhiros
vjetore. në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufirin e ulët monetar, vlera e kërkuar nga
autoriteti kontraktor nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet. në
procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufirin e ulët monetar, vlera e kërkuar nga autoriteti
kontraktor nuk mund të tejkalojë 40 % të vlerës limit të kontratës që prokurohet; dhe/ose”
Kërkesat e mësipërme duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës. Ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të
operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, sa i takon përmbushjes së kriterit të vecantë të
kualifikimit lidhur me bilancet e viteve 2015, 2016 e 2017, konstatohet se operatori ekonomik
ankimues “Klosi –R Company” shpk ka paraqitur bilancin e vitit 2017 të çertifikuar nga
organet tatimore. Referuar ekstraktit të regjistrit tregtar të lëshuar nga Qendra Kombëtare e
Biznesit rezulton se, operatori ekonomik “Klosi-R Company” sh.p.k është regjistruar në
regjistrin tregëtar shqiptar në datën 20.09.2017, duke mos patur aktivitet për vitin 2015,2016.
Pra operatori ekonomik e ka pasur të pamundur paraqitjen e tij për shkak të mosekzistencës së
tij si person juridik në këtë periudhë. Komisioni vlerëson se vendosja e kritereve të veçanta për
kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet
të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin
dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të
realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor
përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur
nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.2. Gjithashtu nga verifikimet në SPE, KPP vëren se në datën 07.05.2019 autoriteti
kontraktor ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit objekt ankimi
konkretisht me Njoftim Fituesin. Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i
procedurave dhe afateve të caktuara proceduriale në LPP dhe Rregullat e Prokurimit Publik,
duke filluar nga afati për përgatitjen e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit
etj, përfaqësojnë garanci dhe siguri juridike për palët e interesuara. Parimi i ligjshmërisë është
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ndër parimet kryesore të veprimtarisë së organeve të administratës publike. Gjithashtu, ndër
parimet kryesore të zhvillimit të procedurave të prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP,
në neni 2 të tij janë ato të mos diskriminimit, transparencës dhe barazisë. Tërësia e elementëve
të mësipërm lidhet ngushtësisht me elementë të ligjshmërisë së vendimeve të organeve të
administratës publike.
III.2.1. Në nenin 63 pika 2 e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së
pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur
ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas
këtij ligji.”
Në nenin 63 pika 3 e lex specialis, LPP parashikohet se “ 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 dhe 6 të këtij neni.”
Gjithashtu në nenin 63 pika 6 e lex specialis i cili parashikon të drejtën ankimit pranë
Komisionit të Prokurimit Publik parashikon se “ […] 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
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 […]”.
III.2.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në datën 24.04.2019 i
kthen përgjigje palës ankimuese duke refuzuar ankesën e tij. Me refuzimimin e ankesës nga
Komisioni i Shqyrtimit të ankesave pranë autoritetit kontraktor dhe dhënia e një vendimi të
arysetuar nga ky i fundit nuk heq pezullimin e procedurës së prokurimit parashikuar nga nenit
63 pika 3 e LPP. Autoriteti kontraktor ka vepruar në kundërshtim të hapur me ligjin duke
shkelur afatet procedurialë të ankimit duke vijuar me hapat e mëtejshëm të publikimit të
njoftimit të fituesit, brenda hapësirës ligjore ku operatorëve ekonomikë ankimues i lind e drejta
e shterimit të ankimit administrativ në një shkallë më të lartë ankimimi. Autoriteti kontraktor
ka detyrimin të presë përfundimin e plotë të afateve të ankimit të operatorëve ekonomikë
ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik në zbatim të nenit 63 pika 3 dhe pika 6 e LPPsë. Referuar parashikimit të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori
ekonomik ankimues ka qenë brenda afateve kohore të ankimit pranë K.P.P në momentin e
publikimit të njoftimit të fituesit të procedurës së prokurimit gjithashtu edhe në momentin e
dorëzimit të ankesës pranë KPP.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të anulojë
aktin adminitrativ Njoftim Fituesi pasi është një akt i pavlefshëm pasi në momentin e nxjerrjes
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së aktit administrativ për vijimin e hapave të mëtejshëm të procedurës së prokurimit, publikimit
të njoftimit të fituesit, kjo procedurë ka qenë e pezulluar.
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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Klosi-R Company” shpk për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-08174-02-15-2019 me
objekt: “Blerje goma”, me fond limit 2.399.177 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
05.03.2019 , nga autoriteti kontraktor, Ndërmarrja Shërbimeve Komunale Durrës.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Klosi-R Company” shpk” duke e kualifikuar atë.
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 “Klosi-R Company” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.796 Protokolli; Datë 02.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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