REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 596/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.11.2014 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Ndryshimi i dokumenteve të procedurës së prokurimit “Kërkesë për
propozime” me objekt: “Blerje Mjete Didaktike”, me fond limit
3.165.200 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar më datë
20.10.2014 nga autoriteti kontraktor, Zyra Arsimore Bulqizë.

Ankimues:

“Almedical” sh.p.k
Rruga “Konferenca e Pezës 1” (Ish magazinat e ESKUT), Tiranë.

Palë e ankimuar:

Zyra Arsimore Bulqizë.

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. Denis Martopullo,
shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e 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, 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, me të njëjtin objekt, 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 ndryshuar.
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 09.10.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të
prokurimeve, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Blerje Mjete
Didaktike”, me fond limit 3.165.200 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar më datë
20.10.2014 nga autoriteti kontraktor, Zyra Arsimore Bulqizë.
II.2. Në datën 16.10.2014 operatori ekonomik ankimues “Almedical” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar artikujt nr. 8, 11, 16, 38 dhe 40 tek
“Specifikimet Teknike”, ku sipas tij specifikimet teknike për këta artikuj janë të paqarta, si
dhe kërkon që për çdo mjet që është i paidentifikuar të shoqërohet me sqarime dhe foto
përkatëse. Gjithashtu, sipas tij, afati i lëvrimit të mallit, i përcaktuar në Dokumentet e
Tenderit 5 (pesë) ditë, është në kundërshtim me afatet ligjore parashikuar në LPP për mallra
dhe, duke qenë se numri i artikujve të kërkuar është i konsiderueshëm në sasi, ankimuesi
kërkon që afati i lëvrimit të jetë jo më pakë se 30 (tridhjetë) ditë.
Një tjetër ndryshim në DT, i pretenduar nga ankimuesi, është edhe dita e dorëzimit të
modeleve të mallrave “një ditë përpara se të zhvillohet tenderi (hapja e ofertave)”, ku sipas
tij, duke qenë se kjo procedurë zhvillohet në datën 20.10.2014 (ditë e hënë), dita para
zhvillimit të saj, e përcaktuar për dorëzimin e modeleve të mallrave, është ditë e dielë (ditë
pushimi). Për këtë arsye, nga ana e ankimuesit kërkohet që të ndryshohet kërkesa e
përcaktuar nga autoriteti kontraktor në DT për dorëzimin e modeleve të mallrave, duke u
mundësuar dorëzimi i tyre ditën e zhvillimit të kësaj procedure.
II.3. Në datën 20.10.2014, nëpërmjet shkresës nr. 517 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën me arsyetimin se, pranë këtij autoriteti
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kontraktor nuk është kërkuar ndryshim dokumentacioni të DST dhe kërkesave për
kualifikim, brenda afateve ligjore të ankimimit të përcaktuara në LPP dhe RrPP.
Lidhur me pretendimin e ankimuesit për dorëzimin e modeleve të mallrave ditën e zhvillimit
të procedurës, autoriteti kontraktor e ka pranuar atë, duke i krijuar mundësinë këtij operatori
ekonomik ankimues për të paraqitur modelet e mallrave ditën e hënë, datë 20.10.2014 ora
8:00 – 10:00.
II.4. Në datën 27.10.2014 operatori ekonomik ankimues “Almedical” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 03.11.2014 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar ku
sqaron se: “[...]. Kjo procedurë ka qenë e parashikuar për tu zhvilluar në datën 20.10.2014,
ora 10:00. Në datën 16.10.2014 ka ardhur pranë Zyrës Arsimore Bulqizë ankesa e
operatorit ekonomik “Almedical” sh.p.k., e cila ka marrë përgjigje me shkresën nr. 517
prot. datë 20.10.2014. Operatori ekonomik është sqaruar për ankesën që kishte paraqitur,
që në thelb nuk kërkonte modifikimin e DST, por shtyrjen e afatit të sjelljes së mallit dhe
ndryshimin e datës së paraqitjes së modeleve.
Në prokurimin e datës 20.10.2014 ky operator nuk ka ngarkuar asnjë dokument në portalin
www.app.gov.al. Megjithatë, në kushtet e:
1. Gabimeve Teknike në shtojcën 6 të DST “Kriteret për kualifikim”;
2. Mungesës së ofertave të vlefshme;
me procesverbalet nr. 2 dhe 3, datë 24.10.2014 të Njësisë së Prokurimit dhe Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave, i është kërkuar Titullarit të autoritetit kontraktor anulimi i
procedurës së prokurimit me objekt “Blerje Mjete Didaktike”, me fond limit 3.165.200 lekë.
Me urdhërin nr. 22, datë 27.10.2014 është vendosur:
1. Anulimi i procedurës së mësipërme;
2. Rihedhja e saj në sistemin e prokurimeve me DST të modifikuara për sa i përket
kritereve për kualifikim, duke marrë në konsideratë edhe pikat e ankesës së
“Almedical” për afatin e ofrimit të mallit dhe paraqitjes së modeleve.
Kjo procedurë është rihedhur në www.app.gov.al në datën 28.10.2014 dhe është
parashikuar për tu zhvilluar ne datën 06.11.2014. [...]”.
II.6. Në datën 05.11.2014 operatori ekonomik ankimues “Almedical” sh.p.k., ka paraqitur
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, shkresën “Kërkesë”, duke kërkuar ndërprerjen e
shqyrtimit të objektit të ankesës së tij.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionin që disponon në lidhje me procedurën e
mësipërme të prokurimit,
Arsyeton
III.1. Operatori ekonomik ankimues “Almedical” sh.p.k, ka kërkuar të heqë dorë nga ankesa
e bërë në lidhje me modifikimin e Dokumenteve të Tenderit për procedurën e prokurimit
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“Kërkesë për propozime” me objekt: “Blerje Mjete Didaktike”, me fond limit 3.165.200
lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar më datë 20.10.2014 nga autoriteti kontraktor,
Zyra Arsimore Bulqizë. Komisioni Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1 Duke qënë se një situatë e tillë nuk është e rregulluar nga ligji nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe ligji nr. 8485 datë 12.05.1999 “Kodi
i Procedurave Administrative”, i ndryshuar, KPP do t’i referohet situatave analoge me
çështjet gjyqësore për të cilat parashikohen në nenin 201 “Heqja dorë nga gjykimi dhe nga e
drejta e padisë” të ligjit nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i procedurës civile”, i ndryshuar,
ku përcaktohet se:
“Paditësi në çdo fazë të gjykimit mund të heqë dorë nga gjykimi i padisë. Në këtë rast
gjykata vendos pushimin e gjykimit [...]”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues është në të drejtën e
tij të kërkojë të heqë dorë nga pretendimet e parashtruara në objekt ankimimin e tij, dhe si
pasojë mos shqyrtimit të ankesës së tij nga KPP. Heqja dorë nga ankesa e paraqitur nga
operatori ekonomik sjell si rrjedhojë pushimin e procedimit administrativ.

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, njëzëri

Vendos
1. Të pushojë procedimin administrativ për procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozime” me objekt: “Blerje Mjete Didaktike”, me fond limit 3.165.200 lekë (pa
TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar më datë 20.10.2014 nga autoriteti kontraktor,
Zyra Arsimore Bulqizë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1713 Protokolli; Datë 27.10.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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