KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 410/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 19.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Resuli Er”
sh.p.k, nga procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me
objekt: “Furnizim me karburante në emër dhe për llogari të
Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë”, Loti
II “Furnizim me lëndë djegëse të lëngëta për përdorim termik
civil dhe industrial” me fond limit 60.936.822 lekë pa TVSH,
zhvilluar nё datёn 20.04.2015, nga autoriteti kontraktor,
Ministria e Punëve të Brendshme.

Ankimues:

“Resuli Er ” sh.a
Mbrostar Ferko, Rruga Baltës
Fier

Autoriteti kontraktor:

Ministria e Punëve të Brendshme
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. 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
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rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.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
percaktuara 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 05.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” me objekt: “Furnizim me karburante në emër dhe për llogari të Kryeministrisë,
ministrive dhe institucioneve të varësisë”, Loti II “Furnizim me lëndë djegëse të lëngëta për
përdorim termik civil dhe industrial” me fond limit 60.936.822 lekë pa TVSH.
II.2. Në datën 20.04.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 29.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
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Resuli Er
Kastrati

marzh fitimi 3.1%, skualifikohet
marzh fitimi 4.9 %, kualifikohet

Operatori ekonomik “Resuli Er ” sh.a rezulton i skualifikuar pasi:
Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 5 të kapacitetit teknik në DST ku operatori
ekonomik nuk ka paraqitur certifikatë origjine dhe cilësie e cila të kishte bashkëlidhur fletë
analizën nga IQT ku fletë analiza nga IQT të ishte lëshuar jo më vonë se 30 ditë nga data e
hapjes së ofertave. (Operatori ka paraqitur një raport analizimi për shitje që nuk përmban
nr e shitjes, të lëshuar nga laboratori kimik Ballsh nën siglën ARMO, por që nuk ka një
lidhje midis kësaj dhe operatorit ekonomik, gjithsesi kjo e fundit është e vitit 2014 ku nga
kërkesa në DST, si rrjedhojë e kushtit që analiza lëshuar nga IQT që duhet të ishte
bashkëlidhur certifikatës së cilësisë dhe origjinës duhet të jetë lëshuar brenda 30 ditëve nga
hapja e ofertave ky dokument nuk mund të merret parasysh pasi është i vitit 2014.)
II.4. Në datën 05.05.2015 operatori ekonomik “Resuli Er ” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme e
prokurimit. Sipas ankimuesit:
“[...] Nëse do të bëjmë një analizë të kushtit (pika 5 e kapaciteteve teknike), do të arrinim në
konkluzion se autoriteti kontraktor detyron operatorët ekonomikë të kontraktojnë jashtë
Republikës së Shqipërisë, për të lëvruar mallin. Kërkimi i një certifikate origjine dhe cilësie
nga furnitori, i cili është edhe eksportues i karburantit dhe fletë analizë nga IQT, specifikuar
përpara cdoganimit të mallit, rrjedhimisht e con operatorin ekonomik drejt lëvrimit të mallit
nga importi jashtë Republikës së Shqipërisë. Futja e procedurave si zhdoganim, apo kërkimi
i dokumentave si certifikatë origjine dhe cilësie nga eksportuesi, padiskutim që e trajtojnë
mallin si mall të huaj, duke sjellë kështu një diskriminim të mallrave vendas. Mendojmë se
autoriteti kontraktor e ka përdorur këtë kusht gabimisht dhe për inerci, pasi është përdorur
për të gjitha lotet. Fakti që lëndët djegëse benzinë apo naftë detyrimisht vijnë nga importi,
pasi prodhimi vendas nuk i plotëson kushtet e cilësisë, dhe për to është normale kërkimi i
dokumentave të tillë, do të thotë aplikimin e kushteve të tilla edhe për mallra të cilat
lëvrohen brenda vendit dhe janë në përputhje me cilësinë e kërkuar nga autoriteti
kontraktor, ose mund të kërkohen këto kushte, por nuk duhet harruar se operatorët kanë
mundësi edha ta lëvrojnë mallin brenda vendit. Aq më tepër, autoriteti kontraktor detyron
operatorin që të ketë kryer lëvrimin e mallit, pasi kërkohet një dokument nga IQT, i freskët,
i lëshuar brenda 30 ditëve nga data e hapjes së ofertave, në momentin e zhdoganimit. Pra
nëse kërkohet një dokument i tillë, operatori duhet të ketë lëvruar mallin plotësisht apo
pjesërisht, në momentin kur nuk dihet nëse do të shpallet apo jo fitues i procedurës së
prokurimit. Gjejmë rastin të shpjegojmë gjithashtu, se në praktikën e KPTHN Ballsh, si
furnizues i lëndës djegëse solar, brenda vendit, në momentin e blerjes së mallit, subjekti
pajiset vetëm me certifikatë analize sipas modelit, të bashkëngjitur në ofertën tonë, pra ne
jemi të pajisur me certifikatën e analizës nga furnitori vendas në momentin kur kemi kryer
lëvrimin e mallit në gjendje në depozitat tona. Certifikata e origjinës sipas legjislacionit në
fuqi në fushën e doganave, por edhe sipas praktikës së Dhomës së Tregtisë e Industrisë,
lëshohet për mallrat shqiptare vetëm në rast eksporti, dhe jo për procedura apo
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kontraktime brenda vendit. Subjekti “Resuli Er” sh.a ka paraqitur certifikatën e analizës
nga furnitori, KPTHN Ballsh, gjithashtu një certifikatë nga IQT, e cila është e freskët dhe
kryer në afat sipas kushteve të përcaktuar në pikën 5 të kapaciteteve teknike të dokumentave
të tenderit. Gjithashtu kemi nënshkruar një deklaratë ku përgjigjemi për cilësinë e mallit të
ofruar, por edhe në mungesë të saj, legjislacioni në fuqi, kontrollet e cilësisë dhe marrja e
detyrueshme e mostrave nga autoritetet kontraktore për cdo furnizim, nuk lënë vend për
manipulime apo mashtrim me cilësinë.
[...] Arsyetimi i përdorur nga autoriteti kontraktor shkel nenin 20 të LPP-së pasi
diskriminohet produkti vendas dhe diskriminohet operatori ekonomik i cili nuk importon
por blen brenda vendit, mallin, i cili i përgjigjet cilësisë së kërkuar në dokumentat e
tenderit....Autoriteti kontraktor ka të drejtë të kërkojë certifikata cilësie por kjo sipas
standardeve kombëtare ose ndërkombëtare. Ndërkohë që sipas standardeve kombëtare, si
certifikatë cilësie, edhe nga praktika, shërben fletë analiza e IQT-së, e dorëzuar sipas
kushtit jo më vonë se 30 ditë përpara hapjes së ofertave si dhe fletë analiza e lëshuar në
momentin e lëvrimit të mallit nga furnitore, në këtë rast KPTHN Ballsh, dhe ku përdorimi i
standardit ndërkombëtar vlen vetëm në rastet e importuesve të mallrave. Certifikata e
kërkuar dhe analiza nga IQT përpara cdoganimit vërtet ka lidhje me objektin, por nuk është
në përpjestim pasi ekziston edhe mundësia e dytë, ku opertori është tregtues i mallit vendas
dhe përjashtimi i tij përmes këtyre kushteve, përbën diskriminim të plotë të operatorit dhe
mallit vendas[...].
II.5. Nё datёn 13.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën. Autoriteti kontraktor ka sqaruar si më poshtë:
“Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, kriteret e vecanta të kualifikimit, në pikën 2.3.
“Kapaciteti teknik”, pika 5 është kërkuar: “Subjekti duhet detyrimisht të paraqesë në tender
certifikatën e origjinës dhe cilësisë së furnitorit, eksportuesit të karburantit, të përkthyer e
noterizuar dhe bashkëngjitur fletë analiza për këtë mall (Raport analizimi para
cdoganimit), të lëshuar nga IQT për lotin që konkurron. Fletë analiza duhet të jetë lëshuar
brenda 30 ditëve nga data e hapjes së ofertave.
Nga ana juaj rezulton se për plotësimin e këtij kriteri në sistemin elektronik, keni paraqitur
si dokumentacion “Raport analizimi për shitje”, lëshuar nga KPTHN Ballsh (shoqëria
ARMO) dhe “Raport analizimi për tregun e brendshëm”, lëshuar nga IQT.
Në “Raport analizimi për shitje”, lëshuar nga KPTHN Ballsh (shoqëria “ARMO” sh.a)
mungon numri i shitjes dhe nuk është përcaktuar se për cilin subjekt është lëshuar ky raport,
pra nuk është përcaktuar se përfituesi i këtij raporti jeni ju si ofertues, pra shoqëria “Resuli
–Er” sh.a. Nga ky dokument nuk vërtetohet se ju do të furnizoheni me lëndë djegëse të
lëngëta për përdorim termik civil dhe industrial nga shoqëria “ARMO” sh.a për të bërë të
mundur ekzekutimin e kontratës.
Gjithashtu në “Raport analizimi për tregun e bredshëm”, lëshuar nga IQT, nuk është
shënuar se mostra e marrë nga subjekti “Resuli-Er” sh.a, për analizë, i përket lëndës
djegëse të marrë nga shoqëria “ARMO” sh.a.
Ju bëjmë me dije se shkaku i skualifikimit nuk është se keni paraqitur certifikatë analize
(certifikatë cilësie dhe origjine) nga tregu vendas, por dokumentacioni që keni paraqitur
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(certifikata) nuk është i rregullt (duke mos bërë identifikimin e subjektit juridik që do të
përfitojë të drejtën dhe do të marrë përsipër detyrime në vijim të procedurës).
Në lidhje me pretendimin se ky kriter është diskriminues [...] nga ana juaj nuk është
paraqitur asnjë ankesë në lidhje me këtë kriter [...].”
II.6. Në datën 21.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij.
II.7. Në datën 29.05.2015 është protokolluar në Komisionit të Prokurimit Publik me nr.
953/2 prot, shkresa nr. 612/3 prot, datë 27.05.2015 e autoritetit kontraktor me objekt:
“Informacion”, ku jepet informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe
trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik “Resuli Er ” sh.p.k.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor

Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Resuli Er” sh.p.k, Komisioni
i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, 2.3
“Kapaciteti teknik”, pika 5, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Subjekti duhet detyrimisht të paraqesë në tender çertifikatën e origjinës dhe cilësisë së
furnitorit, Eksportuesit të karburantit, të përkthyer e noterizuar dhe bashkengjitur fletë
analiza për këtë mall (Raport analizimi para zhdoganimit) të lëshuar nga IQT për lotin që
konkurron. Fletë analiza duhet të jetë lëshuar brenda 30 ditëve nga data e hapjes së
ofertave.”
III.1.2. Për plotësimin e kërkesës së mësipërme, operatori ekonomik “Resuli-Er” sh.a ka
paraqitur dokumentacionin si më poshtë:
1. Raport analizimi për shitje nr.__ (pa numër) “Lëndë djegëse e lëngët për kaldaja,
solar standard S SH 3650:1986MICS:75.160.20, lëshuar në datën 11.03.2014 nga
Laboratori Kimik KPTHN Ballsh.
2. Raport analizimi për Tregun e Brendshëm “Lëndë djegëse të lëngëta për përdorim
termik civil dhe industrial, lëshuar në datën 19.03.2015 nga Inspektoriati Qëndror
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Teknik, Drejtoria e Laboratorit Qëndror të Kontrollit, në emër të subjektit “ResuliEr” sh.p.k.
III.1.2.1. Lidhur me dokumentin e parë; “Raport analizimi për shitje nr.__ “Lëndë djegëse
e lëngët për kaldaja, solar standard S SH 3650:1986MICS:75.160.20, lëshuar në datën
11.03.2014 nga Laboratori Kimik KPTHN Ballsh”, Komisioni i Prokurimit Publik
konstaton se në këtë dokument mungon numri i shitjes dhe nuk është përcaktuar se për cilin
subjekt është lëshuar ky raport, pra ky dokument nuk vërteton se shoqëria “Resuli-Er”
sh.p.k do të furnizohet me lëndë djegëse të lëngëta për përdorim termik civil dhe industrial
nga shoqëria “ARMO” sh.a, për të bërë të mundur ekzekutimin e kontratës.
Për më tepër që ky dokument është lëshuar në datën 11.03.2014, përtej afatit të kërkuar në
kriteret kualifikuese si më sipër cituar ku thuhet se fletë analiza duhet të jetë lëshuar brenda
30 diteve nga data e hapjes së ofertave.
Ankimuesi ka sqaruar në Komisionin e Prokurimit Publik se, sipas praktikës së KPTHN
Ballsh, në raport analizimi nuk shënohet numri i shitjes apo subjekti. Subjekti nuk ka pse
vërteton se do të furnizohet në vazhdimësi nga ARMO sh.a, pasi ai tashmë është furnizuar
me lëndën djegëse në sasinë që mbulon kërkesat e kësaj procedure prokurimi.
Lidhur me këtë argument Komisioni i Pokurimit Publik sqaron se, kriteret për kualifikim
vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme
të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit ekonomik për përmbushje me sukses të
kontratës. Në rastin konkret operatori ekonomik “Resuli-Er” sh.a nuk ka vërtetuar se
përmbush këtë kapacitet pasi dokumenti i paraqitur nuk është lëshuar në emër të tij, në
kundërshim me kërkesën e autoritetit kontraktor si më sipër cituar.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.1.2.2. Lidhur me dokumentin e dytë “Raport analizimi për Tregun e Brendshëm
“Lëndë djegëse të lëngëta për përdorim termik civil dhe industrial, lëshuar në datën
19.03.2015 nga Inspektoriati Qëndror Teknik, Drejtoria e Laboratorit Qëndror të Kontrollit,
në emër të subjektit “Resuli-Er” sh.p.k”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.2.2.1. Në njoftimin e bërë elektronikisht nga autoriteti kontraktor, lidhur me arsyet e
skualifikimit të operatorit ekonomik “Resuli-Er” thuhet se:
Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 5 të kapacitetit teknik në DST ku operatori
ekonomik nuk ka paraqitur certifikatë origjine dhe cilësie e cila të kishte bashkëlidhur fletë
analizën nga IQT ku fletë analiza nga IQT të ishte lëshuar jo më vonë se 30 ditë nga data e
hapjes së ofertave. (Operatori ka paraqitur një raport analizimi për shitje që nuk përmban
nr e shitjes, të lëshuar nga laboratori kimik Ballsh nën siglën ARMO, por që nuk ka një
lidhje midis kësaj dhe operatorit ekonomik, gjithsesi kjo e fundit është e vitit 2014 ku nga
kërkesa në DST, si rrjedhojë e kushtit që analiza lëshuar nga IQT që duhet të ishte
bashkëlidhur certifikatës së cilësisë dhe origjinës duhet të jetë lëshuar brenda 30 ditëve nga
hapja e ofertave ky dokument nuk mund të merret parasysh pasi është i vitit 2014.)
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III.1.2.2.2. Në përgjigjen që autoriteti kontraktor i ka kthyer ankimuesit në datën
13.05.2015, ka sqaruar se:
“[...] për plotësimin e këtij kriteri në sistemin elektronik, keni paraqitur si dokumentacion
“Raport analizimi për shitje”, lëshuar nga KPTHN Ballsh (shoqëria ARMO) dhe “Raport
analizimi për tregun e brendshëm”, lëshuar nga IQT.
Në “Raport analizimi për shitje”, lëshuar nga KPTHN Ballsh (shoqëria “ARMO” sh.a)
mungon numri i shitjes dhe nuk është përcaktuar se për cilin subjekt është lëshuar ky raport,
pra nuk është përcaktuar se përfituesi i këtij raporti jeni ju si ofertues, pra shoqëria “Resuli
–Er” sh.a. Nga ky dokument nuk vërtetohet se ju do të furnizoheni me lëndë djegëse të
lëngëta për përdorim termik civil dhe industrial nga shoqëria “ARMO” sh.a për të bërë të
mundur ekzekutimin e kontratës.
Gjithashtu në “Raport analizimi për tregun e bredshëm”, lëshuar nga IQT, nuk është
shënuar se mostra e marrë nga subjekti “Resuli-Er” sh.a, për analizë, i përket lëndës
djegëse të marrë nga shoqëria “ARMO” sh.a.
Ju bëjmë me dije se shkaku i skualifikimit nuk është se keni paraqitur certifikatë analize
(certifikatë cilësie dhe origjine) nga tregu vendas, por dokumentacioni që keni paraqitur
(certifikata) nuk është i rregullt (duke mos bërë identifikimin e subjektit juridik që do të
përfitojë të drejtën dhe do të marrë përsipër detyrime në vijim të procedurës).
Së pari; Referuar pikës 2 të nenin 63 të LPP-së, autoriteti kontraktor, në njoftimin
elektronik të datës 13.05.2015, nuk e ka vënë në dijeni ankimuesin për mangësitë e
konstatuara në dokumentin e dytë, në mënyrë që t’i jepej mundësi operatorit të ankimojë të
gjitha arsyet e ngritura për skualifikimin e ofertës së tij pranë autoritetit kontraktor, sic
parashikon kjo dispozitë, gjë që ngarkon me përgjegjësi anëtarët e Komisionit të Vlerësimit
të Ofertave.
Së dyti; Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim dokumentin e dytë, “Raport
analizimi për tregun e bredshëm”, lëshuar nga IQT, nga ku rezultoi në këtë dokument nuk
merret informacion mbi origjinën e mostrës për të bërë identifikimin e furnitorit , pra nuk
është shënuar se mostra e marrë nga subjekti “Resuli-Er” sh.a, për analizë, i përket lëndës
djegëse të marrë nga shoqëria “ARMO” sh.a, për të bërë identifikimin e tij.
Sipas argumentave të dhëna nga ankimuesi në Komisionin e Prokurimit Publik kjo fletë
analize e lëshuar nga IQT, është bërë për sasinë e lëndës në gjendje në depozitat e subjektit
dhe nuk ka pse provohet se lënda djegëse e ka origjinën përkatësisht nga ARMO sh.a,
përderisa parametrat teknike janë brenda kufijve ligjor.
Lidhur më këtë fakt Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se operatori ekonomik ka
detyrimin ligjor të provojë origjinën e lëndës djegëse, pra të dokumentojë furnitorin e lëndës
djegëse, informacion i cili nuk jepet në “Raport analizimi për tregun e bredshëm”, lëshuar
nga IQT në datën 19.03.2015, në kundërshtim me kërkesën e autoritetit kontraktor që
subjekti duhet detyrimisht të paraqesë në tender çertifikatën e origjinës dhe cilësisë së
furnitorit. Nëse ka kundërshtime lidhur me kriteret kualifikuese, operatorët ekonomik duhet
të ushtrojnë të drejtën e tyre të ankimimit në autoritetin kontraktor dhe KPP, në përputhje
me nenin 63 të LPP-së.
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III.1.2.2.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit të mësipërm thuhet: “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 referuar nenit 53, pika 3 përcaktohet se: “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 dokumentet e
tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.1.2.3. Në ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor dhe në Komisionin e Prokurimit
Publik, ankimuesi e ka kundërshtur kriterin e mësipërm, por kjo e drejtë e tij nuk është
ushtruar në përputhje me nenin 63, pika 1 e ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin
publik” ku është parashikuar se: “ […] Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit,
operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik[...].
Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar 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 i
dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.”
Për këtë arsye, ky pretendim nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni i Prokurimit
Publik.

Përsa më sipër, 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”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash,

Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Resuli Er ” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Furnizim me karburante
në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë”,
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Loti II “Furnizim me lëndë djegëse të lëngëta për përdorim termik civil dhe
industrial” me fond limit 60.936.822 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 20.04.2015,
nga autoriteti kontraktor, Ministria e Punëve të Brendshme.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 953 Protokolli,
Datë 21.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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