KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 602/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 09.08.2017, shqyrtoi ankesat me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “KADIU” sh.a. në procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me objekt Loti III, ”Blerje vajra lubrifikant,
alkol frenash dhe pastrues motorri”, me nr. REF-01942-04-02-2017,
me fond limit 39,589,579 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
12.06.2017, nga autoriteti kontraktor Ministria e Punëve të
Brendshme.

Ankimues:

Operatori ekonomik “KADIU” sh.a.
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës. Km 3, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Punëve të Brendshme
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nr.3, Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet dhe
pretendimet me shkrim të operatorit ekonomik ankimues, dokumentacionin e paraqitur nga
autoriteti kontraktor dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, të dokumentacionit të dërguar nga operatori ekonomik
ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se, mbështetur në
pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
operatori ekonomik ankimues 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 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.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 03.04.2017 në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e
prokurimit, “Procedurë e Hapur”, me objekt Loti III, ”Blerje vajra lubrifikant, alkol frenash dhe
pastrues motorri”, me nr. REF-01942-04-02-2017, me fond limit 39,589,579 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 12.06.2017, nga autoriteti kontraktor Ministria e Punëve të Brendshme..
II.2 Në datën 12.06.2017, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3.Në datën 27.06.2017, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. ”KADIU” sh.a
2. ”TOP-OIL” sh.a
3. ”KAPPA-OIL” sh.a

26,643,334
33,551,430
36,141,380

lekë pa tvsh
lekë pa tvsh
lekë pa tvsh

skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar

II.4.Operatori ekonomik “KADIU” sh.a. është njoftuar nëpërmjet Sistemit e Prokurimeve
Elektronike (S.P.E.) për skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e mësipërme të prokurimit, për
arsyet si më poshtë vijon:
“[...] • Nuk ploteson piken 4 te kapacitetit teknik, te kriteret e veçanta te kualifikmit, Çertifikata
ISO 9001:2008 e Kadiu shpk nuk eshte e rinovuar, sipas kushtit per vlefshmerine me rinovimin
vjetor (mungon pulla e mbikqyrjes vjetore).
• Ne kriteret e vecanta te kualifikimit, 2.3 kapaciteti teknik, ne piken 11 ku operatori ekonomik
duhet te paraqese mostrat sipas tabeles se pergjithshme te vajrave ne shtojcen 12, jane kerkuar
gjithsej 12 mostra vaji ku nga keto mostra rezulton se operatori ekonomik ka sjelle për mostrat: vaj
armesh CLP-7 me nr rendor ne tabelen e pergjithshme nr. 47 dhe per; vaj armesh me numer rendor
ne tabelen e pergjithshme nr. 21 mostren vaj nycolube 127 ne versionin 1 liter dhe 5 litra qe
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korenspodondon me specifikimet e vajit nr 47 ne tabelen ke pergjithshme dhe nuk ka sjelle moster
per vajin me nr rendor 21 ne tabelen e pergjithshme.
• Operatori ekonomik nuk ploteson piken 11 ne kriteret e vecanta te kualifikimit, 2.3 kapaciteti
teknik, ku operatori ekonomik duhet te paraqese mostrat e kerkuara sipas tabeles se pergjithshme te
vajrave ne shtojcen 12, ku eshte kerkuar moster dhe analize per vaj SAE 90 me numer rendor nr. 12
ne tabelen e pergjithshme te vajrave ne Shtojcen 12, dhe operatori ekonomik nuk ka paraqitur flete
analize dhe moster per vajin SAE 90 por ka paraqitur flete analize dhe moster per vajin SAE 80 ë
90 qe eshte kerkuar ne tabelen e pergjithshme me numer rendor nr. 11, nderkohe qe ky vaj me nr
rendor nr. 11 ne tabelen e pergjithshme nuk eshte kerkuar te sillet moster dhe flete analize sipas
pikes 11 kriteret e vecanta te kualifikimit, 2.3 kapaciteti teknik. [...]”
II.4.1.Në datën 28.06.2017 operatori ekonomik ankimues ”KADIU” sh.a. ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e
ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi, duke argumentuar si më poshtë vijon:
“[...]1.Ne lidhje me arsyen e pare te skualifikimit ku ju pretendoni se ISO 9001:2008 e shoqerise
tone nuk eshte e rinovuar sipas kushtit per vlefshmerine me rinovim vjetor (mungon pulla e
mbiqyrjes vjetore), ju sqarojme se: Kemi dorezuar ne sistemin e elektronik te app-se, nder te tjera,
ISO 9001:2008 te shoqerise Kadiu me nr çertifikate 9124 C. Duam tju bejme me dije se vlefshmeria
e certifikates nuk provohet nga tekat apo interesat e komisionit te vleresimit te ofertave por
percaktohet qarte ne kete çertifikate se ku kontrollohet vlefshmeria e saj. Ne çertifikate shkruhet
qarte se: ”Per verifkimin e kesaj certifikate ju lutemi vizitoni faqen tone te internetit ëëë.rigcert.com tek Klientet". Ne rast se ju si KVO do te kishit qene realisht te interesuar nese kjo
certifikate eshte e vlefshme apo jo, mjaftonte te klikonit ne kete faqe interneti ne rubriken Klientet
dhe te vendosnit nr e certifikates 9124C dhe do ta kishit pare menjehere konfirmimin se kjo
certifikate eshte e vlefshme. Fakti qe del e vlefshme do te thote qe kontrolli vjetor eshte bere se
ndryshe statusi ne faqen zyrtare te kompanise leshuese do dilte e anulluar ose e pezulluar.Por me
sa duket nuk ka qene ne interesin tuaj. Gjithsesi po e bejme ne per ju dhe po ju dergojme
bashkengjitur ketij formulari printscreen nga faqja zyrtare e kompanise leshuese te kesaj ISO-je.
Biles per te qene me te besuar per ju po ju dergojme edhe pagesat respektive qe kemi bere me datat
18/06/2015 dhe 27/06/2016 per rinovimin vjetor qe behet nga kompania RIG-CERT ALBANIA
SHPK. Eshte i çuditshem fakti se vete kompania nepermjet faqes zyrtare te saj konfirmon statusin i
vlefshem te kesaj çertifikate, duke ndjekur hapat e mesiperme, ndersa KVO-se i teket dhe thote eshte
e pavlefshme!! !!!!!!l!!!!
2. Ne lidhje me arsyen e dyte te skualifikimit ju sqarojme se: Ashtu sic duket qarte nga oferta
teknike e paraqitur nga ana jone, per vajrat me nr rendor 21 "Vaj armesh", ne tabelen e
pergjithshme dhe me nr rendor 47 " Vaj armesh CLP-7” ne tabelen e pergjithshme ne kemi ofertuar
me te njejtin vaj, qe eshte vaj “Vaj armesh CLP-7“. Te dy keto lloje vajrash jane te njejte dhe jane
te dyja per vajisjen e armatimeve te ushtrise. Kjo duket qarte edhe nga emertimi qe kane keto vajra
"VAJ ARMESH ". Ne lidhje me vajin me nr rendor 21 "Vaj armesh" ju bejme me dije se ky lloj vaji
eshte nje vaj armesh i thjeshte pa ndonje standart te larte dhe ajo cka eshte me e rendesishmja nuk
asnje kod dhe emertim specifik por ka vetem emertimin vaj armatimi, ndersa ne kemi ofertuar ne te
dyja rastet nje lloj vaji armesh qe eshte ai "NYCOLUBE 127" me kod CLP-7. Ky lloj eshte i
perdorshem dhe i certifikuar me standartet e NATO-s, ashtu sic duket qarte dhe ne kollonen
"Specifikimet teknike te mallit" ne tabelen e pergjithshme te shtojces 12 "NYCOLUBE 127 Codice
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NATO S-758 SPECIFICA MIL-PRF-63460D Amd.7 N.U.C: 9150-15-117-6154.” bashkangjitur
faqe nr 55 tek shtojca 10 faqet 63-65 te tabeles se pergjithshme te shtojces 12 faqen nr 16 te katalout NYCO pershkrimin e vajit NYCOLUBE 127 dhe TDSH technical data sheet e vajit NYCOLUBE
127.) Ndersa vaji me nr rendor 21 " Vaj armesh ", ne kollonen "Specifikimet teknike te mallit” ne
tabelen e pergjithshme te shtojces 12 nuk ka asnje specifikim te vecante (bashkangjitur faqe nr 48
tek shtojca 10). Kompania jone ka marre persiper ne kurriz te saje te ofroje ne te dyja rastet nje vaj
armesh i cili eshte shume me i shtrenjte dhe me cilesor se sa vaji me nr rendor 21 bashkangjitur
tabelen teknike te vajrave dhe tabela e pergjithshme e vajrave te shtojces 12. Gjithashtu nuk arrijme
te kuptojme arsyen pse jemi skualifikuar kur ne te 2 rastet kerkohet vaj armesh dhe ne kemi ofruar
vaj armesh????????? Ne lidhje me paqartesine tuaj se pse eshte dorezuar nje moster 1 liter dhe 1
moster 5 litra, duke qene se KVO-ja nuk paska qene e kujdesshme ne leximin e specifikimeve
teknike, ju sqarojme se: Ne shtojcen 10 "Specifikime teknike" faqja nr 48 e dst-ve, per vajin
armatimi, eshte kerkuar ambalazhi te jete metalik ose plastik me kapacitet nga 5-20 litra dhe ne
kemi dorezuar moster 5 litra. Ndersa ne rastin e vajit te armeve CLP-7, faqja nr 55 e dst-ve eshte
kerkuar ambalazhimi metalik max 5 litra dhe ne kemi dorezuar nje moster metalike 1 liter. Nuk e
kuptojme pse kompania jone, me ate qe kemi pare ne diten e dorezimit te mostrave ne hapjen e
ofertave, duke qene kompania me e sakte e cila permbush 100% te gjitha kerkesat, specifikimet si
dhe karakteristikat e kerkuara, ne krahasim me te tjeret qe ishin te pranishem, skulifikohet. Nga sa
me siper, arsyeja e perdorur nga ju per skualifikim nuk qendron.
3. Ne lidhje me pretendimin tuaj te trete se eshte paraqitur flete analize dhe moster me emertimin
vaj SAE 80ë90 ne vend te vajit te kerkuar ne dst SAE 90 ju sqarojme se: Perseri veme re se KVO-ja
ka qene shume e emocionuar gjate vleresimit. Ashtu sic duket qarte nga oferta teknike e paraqitur
nga ana jone, per vajin SAE 80ë90 dhe SAE 90 eshte paraqitur i njejti vaj SAE 80ë90, per nje arsye
shume te thjeshte, pasi ne shtojcen 10 " Specifikime teknike" faqja nr 42 e dst-ve, keni kerkuar te
njejtat specifikime teknike per keto 2 lloje vajrash pasi ato realisht jane te njejte ne specifikime dhe
ne perdorim.Prandaj edhe specifikimet e vajit SAE 80Ë90 mungojne ne dst meqe jane te njejte me
ato te SAE 90 me specifikim API GL4. Ju sygjerojme te lexoni emertimin e specifikimit teknik nr 4
ne faqen nr 42 te dokumenteve: "4-Specifikim teknik vaj SAE 90 ose 80ë90 Norma GL4 " Ne rastin
konkret, me siguri qe ju sdo e keni pare, lidhesja OSE perfshin te dyja vajrat si te njejte. Kjo eshte
arsyeja perse ne kemi ofertuar me te njejtin vaj per te dyja numrat rendor 11 dhe 12 te tabeles se
pergjitheshme. Kjo eshte si rezultat i kerkesave tuaja pasi kompania jone eshte kompania me e
madhe ne treg dhe nuk ka asnje problem te paraqese cfaredo lloj vaji qe kerkohet nga ana e
institucioneve.[...]”
II.4.2. Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës Nr.
845/1 Prot. datë 14.07.2017, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
ankimues ”KADIU” sh.a., duke mos e pranuar asnjë prej pretendimeve të parashtruara në ankesën e
tij për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.5.Në datën 10.07.2017 pala ankimuese “KADIU” sh.a ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e dorëzuar pranë autoritetit kontraktor, për
procedurën e mësipërme të prokurimit, si dhe duke ngritur pretendime mbi operatorët e tjerë
ekonomik pjesëmarrës në procdeurën e prokurimit objekt shqyrtimi .
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II.8.Në datën 17.07.2017 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.916/1prot., datë 17.07.2017, ka
dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e
prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dhe kërkesës të operatorit ekonomik ankimues,
Arsyeton:
III.1.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “KADIU” sh.a mbi skualifikimin e
ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, me argumentin se: “[...]1.Ne lidhje me
arsyen e pare te skualifikimit ku ju pretendoni se ISO 9001:2008 e shoqerise tone nuk eshte e
rinovuar sipas kushtit per vlefshmerine me rinovim vjetor (mungon pulla e mbiqyrjes vjetore), ju
sqarojme se: Kemi dorezuar ne sistemin e elektronik te app-se, nder te tjera, ISO 9001:2008 te
shoqerise Kadiu me nr çertifikate 9124 C. Duam tju bejme me dije se vlefshmeria e certifikates nuk
provohet nga tekat apo interesat e komisionit te vleresimit te ofertave por percaktohet qarte ne kete
çertifikate se ku kontrollohet vlefshmeria e saj. Ne çertifikate shkruhet qarte se: ”Per verifkimin e
kesaj certifikate ju lutemi vizitoni faqen tone te internetit ëëë.rig-cert.com tek Klientet". Ne rast se
ju si KVO do te kishit qene realisht te interesuar nese kjo certifikate eshte e vlefshme apo jo,
mjaftonte te klikonit ne kete faqe interneti ne rubriken Klientet dhe te vendosnit nr e certifikates
9124C dhe do ta kishit pare menjehere konfirmimin se kjo certifikate eshte e vlefshme. Fakti qe del
e vlefshme do te thote qe kontrolli vjetor eshte bere se ndryshe statusi ne faqen zyrtare te kompanise
leshuese do dilte e anulluar ose e pezulluar.Por me sa duket nuk ka qene ne interesin tuaj. Gjithsesi
po e bejme ne per ju dhe po ju dergojme bashkengjitur ketij formulari printscreen nga faqja zyrtare
e kompanise leshuese te kesaj ISO-je. Biles per te qene me te besuar per ju po ju dergojme edhe
pagesat respektive qe kemi bere me datat 18/06/2015 dhe 27/06/2016 per rinovimin vjetor qe behet
nga kompania RIG-CERT ALBANIA SHPK. [...]”.Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1.Në pikën 4, të shtojcës 8 (LOTI III), “Kapaciteti Teknik”, në dokumentat standarte të
tenderit në procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë
vijon:
“Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Çertifikatat vetjake ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, ISO 18001:2007 dhe ISO 28000:2007 per tregtimin e mallrave qe jane objekt
prokurimi. Ne lidhje me kete pike OE duhet te paraqese, pervec ISO-s se kerkuar, edhe dokument
mbeshtetes qe verteton se subjekti leshues i ISO-s eshte i akredituar nga institucionet kompetente
vendase apo te huaja.”
III.1.2. Nga verfikimi i kryer nga KPP, për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori ekonomik
“KADIU” sh.a, ndër të tjera ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.):
Certifikatë “Sistem Menaxherial të Cilësisë” ISO 9001:2008 / S SH EN ISO 9001:2008, me numër
9124C, lëshuar nga shoqëria e certifikimit “CERTIND SA”, për shoqërinë KADIU sh.a.
III.1.3. Në nenin 46, pika 2 e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se : “[…] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet
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të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i
vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: 2. Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata,
të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me
standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit. [...]”
III.1.4. Ndërsa në nenin 53 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të
ndryshuar parashikohet 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.”
III.1.5. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje 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. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat,
në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit, pasi ofertat që nuk përgatiten në
përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.1.6.Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike në lidhje me
dokumentacionin e dorëzuar në plotësim të kriterit të sipërcituar, KPP vëren se në Certifikatën ISO
9001:2008 të dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues në mënyrë elektronike, përcaktohet se
data e certifikimit është 01.06.2015 dhe data e skadencës së certifikimit aktual është 31.05.2018
“Me kusht të vizës vjetore”. Gjithashtu, në këtë Certifikatë, përcaktohet “Certifikatë e vlefshme
vetëm me kushtin e rinovimit vjetor”. Nga shqyrtimi i certifikatës të sipërcituar, Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se kjo e fundit nuk disponon vizën vjetore (pullën vjetore) në vendin e
posacëm të saj, sikurse është përcaktuar në këtë certifikatë dhe sikurse disponojnë certifikatat e tjera
të dorëzuara nga operatori ekonomik ankimues në përmbushje të këtij kriteri. KPP gjykon se
certifikata ISO 9001:2008 e dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues nuk i plotëson kushtet e
përcaktuara për tu konsideruar si certifikatë e rregullt dhe vlefshme, pasi në këtë të fundit
përcaktohet në mënyrë eksplicite se vlefshmëria e saj është e kushtëzuar nga disponimi i vizës
vjetore (pulla vjetore). Vlen të theksohet se, dokumentat të cilat ngarkohen në mënyrë elektronike
në përmbushje të kritereve të kërkuara nga autoriteti kontraktor, konsiderohen të vlefshme nga ky i
fundit, vetëm kur keto dokumente janë në formën dhe përmbajtjen e kërkuar, si dhe disponojnë të
gjitha elementët e domosdoshëm të sigurisë dhe vlefshmërisë. Për këto arsye, KPP gjykon se
ndodhemi para faktit që operatori ekonomik ankimues nuk ka dorëzuar një dokument që plotëson të
gjithë elementët e domosdoshëm për tu konsideruar i vlefshëm dhe si rrjedhojë nuk e përmbush
kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor në pikën 4, të shtojcës 8 (LOTI III), “Kapaciteti
Teknik”, në dokumentat standarte të tenderit në procedurën e prokurimit objekt ankimi, lidhur më
disponueshmërinë e certifikatës të menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2008.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ankimues “KADIU” sh.a nuk qëndron.
III.2.Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “KADIU” sh.a për
skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron pasi operatori ekonomik
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ankimues nuk përmbush kriterin e veçantë të kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike pas
arsyetimit të K.P.P. mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera të palës
ankimuese nuk ndryshojnë gjendjen juridike të këtij operatori ekonomik e për rrjedhojë nuk do të
merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
III.3. Ndërsa lidhur me pretendimet e ngritura nga operatori ekonomik ankimues “KADIU” sh.a
mbi vendimin e KVO për kualifikimin e operatorëve të tjerë pjesëmarrës në procedurën e
prokurimit objekt shqyrtimi, konstatohet se në ankimin e paraqitur pranë autoritetit kontraktor, nuk
janë ngritur këto pretendime, e rrjedhimisht ankimi i paraqitur prej tij nuk mund të konsiderohet si
ezaurim i shkallëve që duhet të ndjekë një ankim administrativ, pasi për faj të vetë ankimuesit,
ankimimi në autoritetin kontraktor nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”. Për këtë arsye këto
pretendime nuk do të merren në shqyrtim.
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

1.

2.

3.
4.

Vendos:
Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “KADIU” sh.a për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me objekt Loti III, ”Blerje vajra lubrifikant, alkol frenash dhe
pastrues motorri”, me nr. REF-01942-04-02-2017, me fond limit 39,589,579 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 12.06.2017, nga autoriteti kontraktor Ministria e Punëve të
Brendshme.
Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures së prokurimit në
përputhje me parashikimet e Vendimit nr.482 datë 05.07.2017 të Këshillit të Ministrave
“Për Pezullimin e Përkohshëm të Procedurave të Prokurimit, për Vitin 2017”
Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1263 protokolli Datë 10.07.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
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