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Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “Curri” Sh.p.k & “Geci” sh.p.k &
“Lala” sh.p.k & “Shansi Invest” sh.p.k., përfaqësuar nga operatori
ekonomik “Curri” sh.p.k
Rr. “Kajo Karafili”, Pall. “Bimbashi” 8/2 B.

TIRANË
Drejtoria e Përgjithshme Ujësjellës Kanalizime
TIRANË
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni, 19/1 e
vijues,Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe anëtarëve, Znj. Besa
Ombashi, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 1352
prot., datë 31.12.2012, të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Curri” Sh.p.k & “Geci” sh.p.k
& “Lala” sh.p.k & “Shansi Invest” sh.p.k., përfaqësuar nga operatori ekonomik “Curri” sh.p.k
për procedurën e prokurimit me objekt: “Furnizimi me ujë i plazheve Durrës-Kavajë nga
sheshpushimet e çermës, Loti III: Linja e ujësjellësit me presion nga ura e Rrogozhinës pik
235, degëzim Kavajë deri në depon e re 4000 ”, me fond limit 893.458.493 lekë (pa TVSH),
të zhvilluar nё datё 24.09.2012, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e
Ujësjellës Kanalizimeve, Tiranë.
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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 interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu, bazuar në dokumentacionin referuar procedurës në shqyrtim, Komisioni i
Prokurimit Publik konstatoi se:
•

•
•

•

•

•

•

Në datën 24.08.2012 është publikuar nga autoriteti kontraktor, procedura e prokurimit
me objekt: “Furnizimi me ujë i plazheve Durrës-Kavajë nga sheshpushimet e çermës,
Loti III: Linja e ujësjellësit me presion nga ura e Rrogozhinës pik 235, degëzim Kavajë
deri në depon e re 4000 ”, me fond limit 893.458.493 lekë (pa TVSH);
Në datë 24.09.2012 është bërë hapja e ofertave të procedurës në fjalë në të cilën ka
marrë pjesë edhe operatori ekonomik ankimues (si bashkim operatorësh);
Në datë 12.10.2012, autoriteti kontraktor nëpërmjet mesazhit elektronik ka bërë
njoftimin e klasifikimit për procedurën e prokurimit, ku rezulton se operatori
ekonomik ankimues është skualifikuar për mospërmbushjen e kritereve kualifikuese
dhe përkatësisht: “Subjekti “Shansi Invest” sh.p.k nuk plotëson kriterin e përvojës në
punime të ngjashme sipas % së pjesëmarrjes në JV, për më tepër kontrata e Ujësjellësi
Ksamil është përfunduar dhe kolauduar në maj 2008 gjë kjo e evidentuar dhe në
shtojcën 7 të lëshuar nga enti prokurues. Subjekti “Geci” sh.p.k. bazuar mbi kontratat
e së njëjtës natyrë nuk plotëson kriterin përvojës në punime të ngjashme sipas % së
pjesëmarrjes në JV”;
Në datën 17.10.2012, me shkresë nr. 36 prot, bashkimi i operatorëve ekonomikë
ankimues ka depozituar ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar
skualifikimin e tyre me pretendimin se, oferta e paraqitur prej tyre ka plotësuar të
gjitha kriteret kualifikuese. (operatori ekonomik ankimues pretendon se për këtë
ankesë nuk ka marrë përgjigje zyrtare nga autoriteti kontraktor);
Në datën 18.10.2012, autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr. 2475 prot., ka bërë
bërë pezullimin e procedurës së prokurimit deri në shqyrtimin e plotë të ankesës së
paraqitur;
Në datën 24.10.2012, me shkresën nr.2504 prot., autoriteti kontraktor, në shkelje me
detyrimin ligjor për të shqyrtuar ankesën brenda 7 ditëve pas marrjes së saj, ka nxjerrë
njoftimin për ndërprerjen e afatit për dhënien e vendimit lidhur me ankesën e
paraqitur, për shkak të volumit të madh të dokumentacionit të paraqitur. Në këtë
njoftim autoriteti kontraktor përcakton datën 30.10.2012 si afatin përfundimtar për
dhënien e vendimit në lidhje me ankesën e paraqitur;
Në datën 01.11.2012, autoriteti kontraktor, sërish në shkelje, siç konstatohet më sipër,
me shkresën nr. 2576 prot., ka bërë njoftimin mbi “Vendim për rivlerësim për
procedurën e prokurimit për objektin: “Furnizimi me ujë i plazheve Durrës-Kavajë
nga sheshpushimet e çermës, Loti III: Linja e ujësjellësit me presion nga ura e
Rrogozhinës pik 235, degëzim Kavajë deri në depon e re 4000 ”;
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•

•

Në datën 01.11.2012, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 2577 prot., ka dhënë
“Urdhër për pezullimin e procedurës së prokurimit me objekt: “Furnizimi me ujë i
plazheve Durrës-Kavajë nga sheshpushimet e çermës, Loti III: Linja e ujësjellësit me
presion nga ura e Rrogozhinës pik 235, degëzim Kavajë deri në depon e re 4000 ”,
mbështetur në VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit
Publik” (I ndryshuar), kreu I, pika 3, shkronja ç, ku përcaktohet: “Çdo autoritet
prokurues t’i përfundojë procedurat e prokurimit për mallra, shërbime dhe ndërtime,
me fondet e parashikuara në buxhetin e shtetit, për atë vit kalendarik, brenda datës 31
tetor të çdo viti. Brenda këtij afati përfshihet edhe lidhja e kontratave përkatëse. APPja nuk do ta botojë njoftimin e kontratës së nënshkruar, nëse ai dërgohet për botim pas
kësaj date.”
Në datën 27.12.2012, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 3113 prot, ka
urdhëruar vazhdimin e procedurës së prokurimit të lartpërmendur, pas daljes së
Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 889, datë 19.12.2012 “Për lejimin e Drejtorisë
së Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizime për kryerjen e procedurave të prokurimit me
objekt: “Furnizimi me ujë i plazheve Durrës-Kavajë nga sheshpushimet e çermës, Loti
III: Linja e ujësjellësit me presion nga ura e Rrogozhinës pik 235, degëzim Kavajë deri
në depon e re 4000 m³”, brenda datës 31.12.2012;

•

Në datën 27.12.2012, autoriteti kontraktor, në mënyrë elektronike ka bërë njoftimin e
rivlerësimit të procedurës së prokurimit të larpërmendur duke e skualifikuar operatorin
ekonomik ankimues me të njëjtën arsye si në klasifikimin e parë të datë 12.10.2012;

•

Në datën 31.12.2012, bashkimi i operatorëve ekonomikë, me përfaqësues “Curri”
sh.p.k, kanë paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Ankimuesi
pretendon skualifikimin e padrejtë të ofertës së tij, pasi kjo e fundit i plotëson të gjitha
kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor;
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si dhe të dokumentave të dërguara
nga autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
Duke qenë se :
(i)

Në datën 12.10.2012 operatori ekonomik ankimues ka marrë dijeni për skualifikimin
e tij nga procedura e mësipërme e prokurimit.

(ii)

Në datën 17.10.2012, ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke
kërkuar kualifikimin e ofertës së tij.

(iii) Në datën 31.12.2012 bashkimi i operatorëve ekonomikë me përfaqësues operatorin
ekonomik “Curri” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
me anë të së cilës kundërshton vendimin e autoritetit kontraktor për skualifikimin e tij.
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(iv) Në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni
63/5 përcaktohet: “Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të
arsyetuar brenda 7 ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit
jo më vonë se në ditën vijuese të punës.” Ndërsa në pikën 6, të po këtij neni,
parashikohet shprehimisht: “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 7 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.”;
gjykon se, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesën pranë Komisionit të Prokurimit
Publik në shkelje të afateve ligjore, përcaktuar në nenin 63 pika 6 dhe pika të ligjit
sipërcituar. Gjithashtu gjykon se, mosrespektimi i afateve ligjore bazuar në nenin 63,
sipërcituar e bën ankesën e paraqitur pranë tij të pavlefshme.
Bazuar në sa mësipër, në përputhje me në nenin 19/1 e në vijim të ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, pikën 1/a të nenit 28 të Vendimit të
Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit
Publik,
Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Curri” sh.p.k për
procedurën e prokurimit me objekt: “Furnizimi me ujë i plazheve Durrës-Kavajë nga
sheshpushimet e çermës, Loti III: Linja e ujësjellësit me presion nga ura e
Rrogozhinës pik 235, degëzim Kavajë deri në depon e re 4000 ”, me fond limit
893.458.493 lekë (pa TVSH), të zhvilluar nё datё 24.09.2012, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë.
2. Autoriteti Kontraktor lejohet të vazhdojë procedurën e prokurimit të sipërpërmendur;
3. Kundër këtij vendimi, ankimuesi, mund tё bëjё ankim brenda 5 ditëve nga dita e
njoftimit të saj, në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e mosmarrveshjes
administrative.

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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