KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 600/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Denar Biba
Vilma Kadesha
Denis Martopullo
Muharrem Çakaj
Hektor Muçaj

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 12.11.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “Pastrime Silvio” sh.p.k. nga
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: “Pastrim dhe
transport plehrash në fshatrat e Komunës Katund i Ri”, me fond limit
4.166.666 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 29.09.2014, nga autoriteti
kontraktor, Komuna Katund i Ri”.

Ankimues:

“Pastrime Silvio” sh.p.k.
Adresa: Rruga Labinoti, Tiranë

Palë e ankimuar:

Komuna Katund i Ri
Katund i Ri, Durrës

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, 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. Hektor Muçaj, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti,
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Vëren:
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, 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 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;
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 18.09.2014, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt:
“Pastrim dhe transport plehrash në fshatrat e Komunës Katund i Ri”, me fond limit 4.166.666
lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 29.09.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Pastrime Silvio” sh.p.k.
2. “Du & Ko” sh.p.k.

3.727.154 lekë, skualifikuar
4.150.000 lekë, kualifikuar

II.3. Në datën 06.10.2014 operatori ekonomik “Pastrime Silvio” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4. Në datën 13.10.2014, operatori ekonomik “Pastrime Silvio” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e tij.
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II.5. Operatori ekonomik sqaron se në datën 20.10.2014 me shkresën nr. 896/1 prot., datë
14.10.2014, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje, duke e refuzuar ankesën me arsyetimin si
më poshtë:
-

Ankesa është jashtë afateve të ankimimit;
Nuk i keni ankimuar të gjitha arsyet e skualifikimit, pasi jeni skualifikuar për katër arsye,
ndërkohë që ankimoni vetëm një prejt tyre.

II.6. Në datën 20.10.2014 operatori ekonomik “Pastrime Silvio” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, ku pretendon skualifikimin e padrejtë të tij si edhe anulimin e
procedures së prokurimit për shkak të shkeljeve proceduriale, pasi është bërë njoftimi i fituesit
dhe shpallja e tij në sistemin elektronik nga autoriteti kontraktor, pa respektuar afatet ligjore në
lidhje me shkallët e ankimimit, duke i hequr këtë të drejtë këtij operatori ekonomik.
II.7. Në datën 29.10.2014, nëpërmjet shkresës me nr.935/1 prot., datë 28.10.2014, me objekt:
“Informacion mbi pretendimet e shoqërisë “Pastrime Silvio” sh.p.k.”, është depozituar në
Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e
operatorit ekonomik “Pastrime Silvio” sh.p.k.
II.8. Në datën 05.11.2014 , nëpërmjet shkresës nr. 1689/2 prot., Komisioni i Prokurimit Publik i
kërkoi autoritetit kontraktor Komuna Katund i Ri, paraqitjen pranë tij të një personi të autorizuar,
për të dhënë sqarime në lidhje me zbatimin e afateve për këtë procedurë prokurimi.
II.9. Në datën 11.11.2014, personi i autorizuar i autoritetit kontraktor i thirrur nga Komisioni i
Prokurimit Publik, dha sqarimet e tij në lidhje me zbatimin e afateve të procedurës së prokurimit
objekt shqyrtimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton
III.1. Lidhur me këtë procedurë prokurimi, pa shqyrtuar në themel objektin e ankesës së
paraqitur nga operatori ekonomik “Pastrime Silvio” sh.p.k., sepse është lidhur kontrata dhe
procedura e prokurimit është arkivuar në sistemin elektronik të prokurimeve, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
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III.1.1. Nga informacioni i autoritetit kontraktor depozituar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik rezulton se në datën 13.10.2014 është protokolluar një ankesë nga operatori ekonomik
“Pastrime Silvio” sh.p.k. ku pretendohet për skualifikim të padrejtë të tij nga procedura e
prokurimit me objekt: “Pastrim dhe transport plehrash në fshatrat e Komunës Katund i Ri”.
III.1.2. Rezulton se po në datën 13.10.2014 është bërë raporti përmbledhës nga ana e komisionit
të vlerësimit të ofertave, si edhe njoftimi i fituesit, i cili është bërë publik në sistemin elektronik
të prokurimeve në datën 14.10.2014 dhe është publikuar në buletinin e njoftimeve publike nr. 42,
datë 20.10.2014.
III.1.3. Autoriteti kontraktor në dokumentacionin e sjellë në datën 29.10.2014 me shkresën nr.
935/1 prot., datë 28.10.2014, informon se kjo procedurë është mbyllur, pasi është lidhur edhe
kontrata me operatorin ekonomik fitues. Rezulton se kontrata është lidhur në datën 17.10.2014
dhe është publikuar në buletinin e njoftimeve publike të datës 27 Tetor 2014.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor ka vepruar në kundërshtim me
legjsilacionin e prokurimit publik në lidhje me zbatimin e afateve të procedurës së mësipërme të
prokurimit.
Duke qenë se, në datën 14.10.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“Pastrime Silvio” sh.p.k., ku e ka konsideruar ankesën e paraqitur prej tij jashtë afatit të
përcaktuar në ligjin e prokurimit publik për paraqitjen e ankesave, por ndërkohë edhe e ka
shqyrtuar atë duke i kthyer përgjigje në lidhje me shkaqet e skualifikimit, dhe në datën
20.10.2014 ky operator ekonomik ka paraqitur ankesë pranë Komisionit, në bazë të ligjit nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, neni 63, pika 6, në të cilin
përcaktohet 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”;
Në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, neni 58, pika
6, në të cilin përcaktohet se: “Lidhja e kontratës para përfundimit të afatit të njoftimit të
klasifikimit apo para se të ketë përfunduar shqyrtimi administrativ, sipas kreut VII të këtij ligji, e
bën atë absolutisht të pavlefshme”;
Komisioni gjykon se ky veprim është kryer në shkelje të këtij ligji, pasi autoriteti kontraktor
duhet të respektonte afatin prej 10 ditë që ligji i njeh si të drejtë operatorit ekonomik ankimues
për të vijuar me ankimimin.
Rrjedhimisht, nga ana e autoritetit kontraktor nuk duhej të ishte proceduar me
shpalljen/publikimin e njoftimit të fituesit, si edhe me lidhjen e kontratës në respekt të të drejtës
që përcakton ligji për ankimimin.
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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Pastrime Silvio” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: “Pastrim dhe transport
plehrash në fshatrat e Komunës Katund i Ri”, me fond limit 4.166.666 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 29.09.2014, nga autoriteti kontraktor, Komuna Katund i Ri.
2. Anulimin e procedurës së prokurimit si dhe deklarimin absolutisht të pavlefshëm të
kontratës me objekt “Pastrim dhe transport plehrash në fshatrat e Komunës Katund i Ri”,
të lidhur në datën 17.10.2014 midis autoritetit kontraktor, Komuna Katund i Ri dhe
kontraktorit “Du & Ko” sh.p.k.
3. Agjencia e Prokurimit Publik të marrë masa administrative ndaj personave përgjegjës për
shkeljet e konstatuara nga Komisioni i Prokurimit Publik.
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 që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Pastrime Silvio” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëhërë
Nr. 1689 Protokolli
Datë 20.10.2014

Anëtar
Vilma Kadesha

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Denis Martopullo Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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