KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 381/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha

Kryetar

Enkeleda Bega

Nënkryetar

Vilma Zhupaj

Anëtar

Lindita Skeja

Anëtar

Merita Zeqaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 19.06.2019 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “TCPE” sh.p.k në procedurën e
prokurimit me Nr.REF-15806-03-28-2019, me objekt: “Paisja me kartela
te sigurimit teknik per punonjesit e OSHEE”, me fond limit 14.960.000
lekë pa tvsh, zhvilluar ne daten 23.04.2019 nga autoriteti kontraktor
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.”

Ankimues:

“TCPE” sh.p.k
Blv.Zogu i Parë, Godina 20, Kati 3, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a
Blv.“Gjergj Fishta”, Nd.88,H.1, Nj.A.7, 1023, 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 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, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim dhe
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, 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 ndryshuar;
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 29.03.2019 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të Agjencisë së
Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me Nr.REF-15806-03-28-2019, me objekt: “Paisja me kartela
të sigurimit teknik për punonjësit e OSHEE”, me fond limit 14.960.000 lekë pa tvsh, zhvilluar në datën
23.04.2019 nga autoriteti kontraktor Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.
II.2. Në datën 25.04.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë njoftuar
elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më poshtë:
1. “TCPE” sh.p.k
2. “HTP” sh.p.k

11.744.000 lekë, skualifikuar
14.712.400 lekë, kualifikuar

Operatori ekonomik “TCPE” sh.p.k është skualifikuar nga KVO-ja me argumentin se:
“Referuar shtojces 8, kriteret e vecanta per kualifikim, pika 5 kerkohet qe:
- Operatori ekonomik ofertues duhet te kete per 12 muajt fundit, te siguruar nje numer mesatar prej jo
me pak se 8 punonjes.
Per realizimin e kesaj pike Operatori Ekonomik duhet te paraqese:
- Vertetim te leshuar nga Administrata tatimore per numrin e punonjesve, ne te cilin te jete percaktuar
numri i punonjesve te siguruar per secilin nga muajt e mesiperm.
Nderkohe, referuar vertetimit Nr. T00984294, date 15.04.2019, leshuar nga Drejtoria Rajonale e
Tatimeve Tirane, rezulton se OE TCPE sh.p.k. ka nje punesim mesatar prej 7,25 punonjesish per
periudhen prill 2018-Mars 2019, duke mos permbushur ne kete menyre kriterin e sipercituar..”
II.3. Në datën 30.04.2019 operatori ekonomik “TCPE” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke pretenduar si më poshtë vijon:
“Pasi u njohëm me refuzimin e ofertës sonë për kualifikim, në procedurën e mësipërme të prokurimit, objekt
ankimi, parashtrojmë si më poshtë:
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Së pari është theksuar që operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat ISO të vlefshme në datën e
hapjes së tenderit:
- ISO 9001 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”
- OHSAS 18001 mbi “Standardet e sigurisë në punë”
Këtu duhej të përcaktohej saktësisht standardet:
- ISO 9001:2015 (PASI iso 9001:2008 nuk është e vlefshme nga shtatori, sipas IAF.
- OHSAS 18001:2007
Së dyti, keni kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të siguruar një numër mesatar prej jo
më pak se 8 punonjës për 12 muajt e fundit.
Ky kriter nuk ka aspak rëndësi përcaktimi se nuk gjen mbështetje ligjore, është diskriminues, ul
konkurrencën në prokurim, pasi nuk është e argumentuar pse duhen 8 punonjës, aq më tepër kur nuk
përcaktohet funksioni për secilin punonjës. E rëndësishme është që ofertuesi të disponojë personelin e
kërkuar (8 punonjës) të siguruar në momentin e pjesëmarrjes në tender dhe jo para 12 muajve, ku duhet të
theksohet stafi inxhinierik (4 inxhinierë elektrikë) domosdoshmërisht duhet të jetë i siguruar, pasi ata
marrin pjesë drejtpërdrejtë në procesin e certifikimit. Kjo pasi mund të ketë trupa akredituese të kredituara
përpara shumë kohësh dhe disa të tjerë më vonë, pra pasoja e të cilës është mosvënia në kushte të barabarta
ofertimi dhe vlerësimi të operatorëve ekonomikë që kanë licencë në këtë fushë.
Kërkesa juaj se duhet të jenë të paktën 8 persona të siguruar është kontradiktore me vetë kërkesën tuaj, ku
kërkoni se shoqëria duhet të ketë katër inxhinierë elektrikë që marrin pjesë në certifikim dhe për 4
punonjësit e tjerë të kërkuar nuk keni bërë asnjë specifikim se cfarë roli kanë në procesin e certifikimit.
Pra këta 4 punonjës të tjerë të kërkuar skanë asnjë rol në proces po nga ana tjetër është kriter përjashtues.
Sqarim: Referencat në procesin e certifikimit janë standardi 17024:12 dhe Regullorja e sigurimit teknik.
Bazuar në këto dy referenca sqarojmë si më poshtë:
Sipas standardit 17024:12, organograma kërkon se në përbërje të trupës së certifikimit duhet të jenë
administrator, vlerësuesi paraprak, menaxheri i cilësisë dhe të paktën 3 inxhinierë elektrikë (ne kemi në
stafin tonë 4 të tillë), të cilët janë të siguruar sipas kërkesës suaj.
Sipas rregullores së sigurimit teknik, pika 1-12., pas periudhës së udhëzimit punonëjsi i nënshtrohet
provimit para komisionit që përbëhet nga jo më pak se 2 persona, njëri prej të cilëve detyrimisht inxhinier
elektrik.
Në këto kushte nga ju nuk janë vendosur ato që ka parashikuar standardi 17024:12 dhe Regullorja e
sigurimit teknik, por ju keni kërkuar 8 punonjës ku 4 punonjës nuk kanë asnjë funksion në proces, pasi
s’keni përcaktuar rolin që do të luaj secili në bazë të atyre që parashikon rregullorja.
Së treti, operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të paktën 4 pjesëtarë në stafin e tij, që do të angazhohen
për marrjen në provimin e sigurimit teknik të personelit, të cilët duhet të kenë diplomim në fushën e
inxhinierisë elektrike.
Për të vërtetuar kualifikimet e mësipërme ofertuesi duhet të paraqesë:
- CV të personelit që do të angazhohet për kryerjen e këtij lloj shërbimi dhe diplomat e tyre përkatëse.
- Një CV e shoqërisë, ku të tregohet hollësisht aktiviteti i shoqërisë.
Një kërkesë e tillë nuk është e plotë, pasi për të provuar këtë kërkesë ju keni kërkuar CV, i cili nuk është
dokument që provon profesionalizmin e kërkuar në fushën e certifikimit.
Ju duhet të parashtroni kërkesat për stafin inxhinierik sipas standardit 17024:12, ku pjesë është edhe
certifikatat e trajnimit mbi Standardin me të cilin ne punojmë (shih pikën 6 të standardit 17024:12).
6. Kërkesa për burime.
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6.1 Kërkesat e përgjithshme të personelit
6.1.5. Organi certifikues duhet të mbajë të dhëna të azhornuara për personelin, përfshirë informacionin
përkatës, p.sh kualifikimet, trajnimet, përvojat, përkatësitë profesionale, statusin profesional, kompetencat
dhe konfliktet e njohura të interesit.
Kështu, përsa më sipër, skualifikimi jonë me argumentimin se ne nuk kemi një numër mesatar prej 8
punonjësish për 12 muajt e fundit është diskriminues, pasi sipas ligjit, e rëndësishme është të krijohet
bindja që operatori ka kapacitetet teknike të kërkuara për realizimin e kontratës në momentin e tenderit
dhe nuk mund të përjashtohemi nga tenderi se para 12 muajsh kemi patur 7 punonjës. Oferta jonë është
oferta me cmimin më të ulët dhe në interes të OSHEE, por gjithashtu ne kemi të gjitha kompetencat dhe
kapacitetet e kërkuara për realizimin me sukses të plotë të këtij procesi. Sikurse sqaruam ndodhemi përpara
faktit të skualifikimit pa bazë, konfuz, diskriminues dhe në kundërshtim me ligjin.
Përsa më sipër kërkojmë rishikimin dhe kualifikimin tonë si ofertë me cmimin më të ulët, si dhe shqyrtimin
në themel të kësaj ankese, për të gjitha pikat e trajtuara në të.”
II.5. Nëpërmjet shkresës Nr.9663/3 Prot., datë 06.05.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke e refuzuar ankesën me argumentin se: “Përsa i përket ankimit të paraqitur nga ju në
lidhje me arsyen e skualifikimit se OE ofertues nuk përmbush kriterin e punësimit mesatar për periudhën
e kërkuar, ju sqaroj se ju vetë në ankesën tuaj për asnjë moment nuk kundërshtoni faktin se keni një
punësim mesatar nën kërkesën e dokumentave të tenderit, por vetëm kundërshtoni këtë kërkesë si të
padrejtë. […] Mbështetur në nenin 63, pika 1 të LPP-së, momenti procedurial në të cilin ju mund të
ankoheshit për dokumentat e tenderit tashmë është ezauruar. Në përfundim për gjitha sa trajtuam më lart,
pretendimi juaj nuk qëndron.”
II.6. Në datën 14.05.2019 operatori ekonomik “TCPE” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 24.05.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 854/2 prot., shkresa
e autoritetit kontraktor nr. 11136/1 prot., datë 22.05.2019, bashkëngjitur informacioni e dokumentacioni
mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj si dhe informacionit dhe dokumentacionit
të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Në datën 29.03.2019 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të Agjencisë së
Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me Nr.REF-15806-03-28-2019, me objekt: “Paisja me kartela
të sigurimit teknik për punonjësit e OSHEE”, me fond limit 14.960.000 lekë pa tvsh, zhvilluar në datën
23.04.2019 nga autoriteti kontraktor Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.
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III.2. Në datën 25.04.2019 operatori ekonomik “TCPE” sh.p.k është njohur elektronikisht me arsyet e
skualifikimit tij si vijon:
“Referuar shtojces 8, kriteret e vecanta per kualifikim, pika 5 kerkohet qe:
- Operatori ekonomik ofertues duhet te kete per 12 muajt fundit, te siguruar nje numer mesatar prej jo
me pak se 8 punonjes.
Per realizimin e kesaj pike Operatori Ekonomik duhet te paraqese:
- Vertetim te leshuar nga Administrata tatimore per numrin e punonjesve, ne te cilin te jete percaktuar
numri i punonjesve te siguruar per secilin nga muajt e mesiperm.
Nderkohe, referuar vertetimit Nr. T00984294, date 15.04.2019, leshuar nga Drejtoria Rajonale e
Tatimeve Tirane, rezulton se OE TCPE sh.p.k. ka nje punesim mesatar prej 7,25 punonjesish per
periudhen prill 2018-Mars 2019, duke mos permbushur ne kete menyre kriterin e sipercituar..”
III.3. Në datën 30.04.2019 operatori ekonomik “TCPE” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke ngritur pretendime për hartimin e dokumentave të tenderit si vijon:
“Pasi u njohëm me refuzimin e ofertës sonë për kualifikim, në procedurën e mësipërme të prokurimit,
objekt ankimi, parashtrojmë si më poshtë:
Së pari është theksuar që operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat ISO të vlefshme në datën e
hapjes së tenderit:
- ISO 9001 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”
- OHSAS 18001 mbi “Standardet e sigurisë në punë”
Këtu duhej të përcaktohej saktësisht standardet:
- ISO 9001:2015 (PASI iso 9001:2008 nuk është e vlefshme nga shtatori, sipas IAF.
- OHSAS 18001:2007
Së dyti, keni kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të siguruar një numër mesatar prej jo
më pak se 8 punonjës për 12 muajt e fundit.
Ky kriter nuk ka aspak rëndësi përcaktimi se nuk gjen mbështetje ligjore, është diskriminues, ul
konkurrencën në prokurim, pasi nuk është e argumentuar pse duhen 8 punonjës, aq më tepër kur nuk
përcaktohet funksioni për secilin punonjës. E rëndësishme është që ofertuesi të disponojë personelin e
kërkuar (8 punonjës) të siguruar në momentin e pjesëmarrjes në tender dhe jo para 12 muajve, ku duhet të
theksohet stafi inxhinierik (4 inxhinierë elektrikë) domosdoshmërisht duhet të jetë i siguruar, pasi ata
marrin pjesë drejtpërdrejtë në procesin e certifikimit. Kjo pasi mund të ketë trupa akredituese të kredituara
përpara shumë kohësh dhe disa të tjerë më vonë, pra pasoja e të cilës është mosvënia në kushte të barabarta
ofertimi dhe vlerësimi të operatorëve ekonomikë që kanë licencë në këtë fushë.
Kërkesa juaj se duhet të jenë të paktën 8 persona të siguruar është kontradiktore me vetë kërkesën tuaj, ku
kërkoni se shoqëria duhet të ketë katër inxhinierë elektrikë që marrin pjesë në certifikim dhe për 4
punonjësit e tjerë të kërkuar nuk keni bërë asnjë specifikim se cfarë roli kanë në procesin e certifikimit.
Pra këta 4 punonjës të tjerë të kërkuar skanë asnjë rol në proces po nga ana tjetër është kriter përjashtues.
Sqarim: Referencat në procesin e certifikimit janë standardi 17024:12 dhe Regullorja e sigurimit teknik.
Bazuar në këto dy referenca sqarojmë si më poshtë:
Sipas standardit 17024:12, organograma kërkon se në përbërje të trupës së certifikimit duhet të jenë
administrator, vlerësuesi paraprak, menaxheri i cilësisë dhe të paktën 3 inxhinierë elektrikë (ne kemi në
stafin tonë 4 të tillë), të cilët janë të siguruar sipas kërkesës suaj.
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Sipas rregullores së sigurimit teknik, pika 1-12., pas periudhës së udhëzimit punonëjsi i nënshtrohet
provimit para komisionit që përbëhet nga jo më pak se 2 persona, njëri prej të cilëve detyrimisht inxhinier
elektrik.
Në këto kushte nga ju nuk janë vendosur ato që ka parashikuar standardi 17024:12 dhe Regullorja e
sigurimit teknik, por ju keni kërkuar 8 punonjës ku 4 punonjës nuk kanë asnjë funksion në proces, pasi
s’keni përcaktuar rolin që do të luaj secili në bazë të atyre që parashikon rregullorja.
Së treti, operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të paktën 4 pjesëtarë në stafin e tij, që do të angazhohen
për marrjen në provimin e sigurimit teknik të personelit, të cilët duhet të kenë diplomim në fushën e
inxhinierisë elektrike.
Për të vërtetuar kualifikimet e mësipërme ofertuesi duhet të paraqesë:
- CV të personelit që do të angazhohet për kryerjen e këtij lloj shërbimi dhe diplomat e tyre përkatëse.
- Një CV e shoqërisë, ku të tregohet hollësisht aktiviteti i shoqërisë.
Një kërkesë e tillë nuk është e plotë, pasi për të provuar këtë kërkesë ju keni kërkuar CV, i cili nuk është
dokument që provon profesionalizmin e kërkuar në fushën e certifikimit.
Ju duhet të parashtroni kërkesat për stafin inxhinierik sipas standardit 17024:12, ku pjesë është edhe
certifikatat e trajnimit mbi Standardin me të cilin ne punojmë (shih pikën 6 të standardit 17024:12).
6. Kërkesa për burime.
6.1 Kërkesat e përgjithshme të personelit
6.1.5. Organi certifikues duhet të mbajë të dhëna të azhornuara për personelin, përfshirë informacionin
përkatës, p.sh kualifikimet, trajnimet, përvojat, përkatësitë profesionale, statusin profesional, kompetencat
dhe konfliktet e njohura të interesit.
Kështu, përsa më sipër, skualifikimi jonë me argumentimin se ne nuk kemi një numër mesatar prej 8
punonjësish për 12 muajt e fundit është diskriminues, pasi sipas ligjit, e rëndësishme është të krijohet
bindja që operatori ka kapacitetet teknike të kërkuara për realizimin e kontratës në momentin e tenderit
dhe nuk mund të përjashtohemi nga tenderi se para 12 muajsh kemi patur 7 punonjës. Oferta jonë është
oferta me cmimin më të ulët dhe në interes të OSHEE, por gjithashtu ne kemi të gjitha kompetencat dhe
kapacitetet e kërkuara për realizimin me sukses të plotë të këtij procesi. Sikurse sqaruam ndodhemi përpara
faktit të skualifikimit pa bazë, konfuz, diskriminues dhe në kundërshtim me ligjin.
Përsa më sipër kërkojmë rishikimin dhe kualifikimin tonë si ofertë me cmimin më të ulët, si dhe shqyrtimin
në themel të kësaj ankese, për të gjitha pikat e trajtuara në të.”
III.4. Në datë 06.05.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën
me argumentin se: “Përsa i përket ankimit të paraqitur nga ju në lidhje me arsyen e skualifikimit se OE
ofertues nuk përmbush kriterin e punësimit mesatar për periudhën e kërkuar, ju sqaroj se ju vetë në ankesën
tuaj për asnjë moment nuk kundërshtoni faktin se keni një punësim mesatar nën kërkesën e dokumentave
të tenderit, por vetëm kundërshtoni këtë kërkesë si të padrejtë. […] Mbështetur në nenin 63, pika 1 të LPPsë, momenti procedurial në të cilin ju mund të ankoheshit për dokumentat e tenderit tashmë është ezauruar.
Në përfundim për gjitha sa trajtuam më lart, pretendimi juaj nuk qëndron.”
III.5. Në datën 14.05.2019 operatori ekonomik “TCPE” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.
III.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte
pretendime në lidhje me kriteret e veçanta të kualifikimit, ka patur në dispozicion momentin procedurial
të paraqitjes së ankesës në lidhje me pretendimet e tij në AK dhe KPP sikurse është përcaktuar nga neni
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63 pika 1/1 e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ku parashikohet
shprehimisht se: “Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është
dëmtuar ose rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me
këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.” 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. 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 brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të
ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e
Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni.”. 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.”
III.7. Gjithashtu, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët ekonomikë të cilët
kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose mënyrës së
plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte paqartësi në
lidhje mbi plotësimin e kërkesave të mësipërme, ka në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së
kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri në pesë ditë para dorëzimit të ofertave parashikuar
nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet se “ […] Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e
tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të
tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para
afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga
depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik
dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve
ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, ankesa për dokumentat e tenderit (të publikuara
në datën 29.03.2019 në SPE), e dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues pranë autoritetit kontraktor
në datën 30.04.2019 dhe K.P.P në datën 14.05.2019, nuk ka respektuar afatet e ankimimit sikurse
përcaktohet në ligjin e sipërcituar, çka rrjedhimisht sjell si pasojë që ai të mos ketë përmbushur detyrimin
për ndjekjen e afateve ligjore të ankimimit, duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e
domosdoshëm të ankesës” që, referuar nenit 26, pikës 3, shkronja “a”, 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”, përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e
Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mosrrespektimit të afateve të ankimimit.
Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve publike,
respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie thelbësore e me ndikim të
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drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të parashikuar nga ligji
i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.8. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i nënshtrohet dy
fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit, legjitimimi, juridiksioni,
kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të shqyrtimit në themel të ankimit, në
rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga operatori ankimues pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik nuk mund të konsiderohet si ezaurim i afateve ligjore që duhet të ndjekë
një ankim administrativ pasi, për faj të vetë ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas kritereve të
domosdoshme të përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

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 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”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “TCPE” sh.p.k për procedurën e
prokurimit me Nr.REF-15806-03-28-2019, me objekt: “Paisja me kartela te sigurimit teknik per
punonjesit e OSHEE”, me fond limit 14.960.000 lekë pa tvsh, zhvilluar ne daten 23.04.2019 nga
autoriteti kontraktor Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 854 Protokolli,
Datë 14.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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