REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 22/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Denis Martopullo

Anëtar

Vilma Kadesha

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 12.02.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të datës 14.01.2014 mbi shtyrjen e afatit të zhvillimit
të procedurёs së prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Botimi i
librave të pyetësorëve të ripunuar për testimin teorik të lejeve të drejtimit të
kategorive A+B, C, D dhe CE”, me fond limit 682.500 lekë (pa TVSH),
parashikuar për tu zhvilluar në datën 20.01.2014 nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Tiranë.

Ankimues:

“Expo Vision Albania” sh.p.k.
Rruga “Thanas Ziko”, P. 65/1, Sh. 3, Ap. 9, Tiranë.

Palë e ankimuar:

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Tiranë.
Rruga “Irfan Tomini”, (Ish zyrat e Oa-së), 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. 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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, z. Denis Martopullo, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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.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 05.12.2013 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Botimi i librave të pyetësorëve të ripunuar për
testimin teorik të lejeve të drejtimit të kategorive A+B, C, D dhe CE”, me fond limit 682.500
lekë (pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar në datën 30.12.2013 nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Tiranë;
II.2. Në datën 12.12.2013 operatori ekonomik ankimues “Adel Co” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriterin kualifikues mbi kapacitetin ekonomik dhe
financiar;
II.3. Në datën 16.12.2013 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 13225/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën;
II.4. Në datën 23.12.2013 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor;
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II.5. Në datën 09.01.2014 Komisioni i Prokurimit Publik, me vendim K.P.P 3/2014 vendosi të
mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Adel Co” sh.p.k., duke lejuar
autoritetin kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor të vazhdojë
me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit;
II.6. Në datën 13.01.2014 autoritetit kontraktor me anë të shkresës nr. 393/1 prot., protokolluar
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me nr. 3/2 prot. datë 14.01.2014, ka vënë në dijeni
Komisionin mbi shtyrjen e afatit të pranimit dhe hapjes së ofertave për në datën 20.01.2014, ora
10:00. Njoftimi mbi shtyrjen e afatit ju është dërguar në sistemin elektronik të APP-së, për dijeni
të gjithë operatorëve të mundshëm ekonomikë në datën 13.01.2014;
II.7. Në datën 14.01.2014 autoritetit kontraktor ka publikuar ndryshimin e datës së pranimit dhe
hapjes së ofertave në portalin elektronik të prokurimeve;
II.8. Në datën 16.01.2014 operatori ekonomik ankimues “Expo Vision Albania” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar shtyrjen e afatit të pranimit dhe
hapjes së ofertave me pretendimin se:
1. Zgjatja e afatit legjitimohet vetëm kur ndryshohen dokumentet e tenderit dhe sipas faktit
që nuk ka ndryshuar asgjë, autoriteti kontraktor nuk ka të drejtë të zgjasë afatin;
2. Ndryshimi i datës krijon mundësi për futjen në tender të operatorëve të tjerë, të cilët nuk
kanë qënë të interesuar në datën 30.12.2013, ndërkohë që konkurimi në dy kohë të
ndryshme nuk është i drejtë;
3. Shtyrja e afatit kohor për dorëzimin e dokumenteve krijon probleme për vlefshmërinë e
dokumentave të dorëzuara në datën 30.12.2013. Në çdo rast, edhe kur shtyhet afati në
përputhje me parashikimet e ligjit, kjo bëhet vetëm përpara se të skadojë afati dhe jo 15
ditë më pas. Kjo ka sjellë si pasojë që operatori ekonomik “Expo Vision Albania” sh.p.k.
të ketë “mbyllur” ofertën e tij dhe nuk ka asnjë mundësi teknike modifikimi, shtimi të
dokumenteve të tjerë, ndryshimin e tyre etj. “Expo Vision Albania” sh.p.k. është i
detyruar që të mbetet me ato dokumente që ka dorëzuar dhe konkurimi do të bëhet në
kushte të pabarabarta. E gjithë kjo vjen për shkak të shtyrjes së afatit jashtë logjikës së
ligjit;
II.9. Në datën 17.01.2014 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 737/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën;
II.10. Në datën 20.01.2014 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor;
II.11. Në datën 22.01.2014 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar, ku ndër të
tjera konstatohet se në datën 20.01.2014 është zhvilluar procedura e prokurimit, duke përfunduar
faza e dorëzimit të ofertave, si dhe është kryer hapja e tyre;
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II.12. Në datën 23.01.2014 Komisioni i Prokurimit Publik, me anë të shkresës nr. 87/3 prot., i ka
kërkuar informacion Agjencisë së Prokurimeve Publike, në lidhje me procedurën e prokurimit të
sipërcituar dhe funksionimin e Sistemit të Prokurimit Elektronik;
II.13. Në datën 30.01.2014 Agjencia e Prokurimeve Publike, me anë të shkresës nr. 984/1 prot.,
protokolluar pranë KPP me nr. 87/5 prot. datë 03.02.2014, ka kthyer përgjigje lidhur me
informacionin e kërkuar;
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e parë të operatorit ekonomik “Expo Vision Albania” sh.p.k., duke
qenë se:
(i)

Sipas V.K.M.-së nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar,
Kreu IX, pika 1, shkronja dh) parashikohet: “Autoriteti kontraktor, nëse nevojitet, duhet
të zgjasë afatin kohor të procedurës së prokurimit aq sa zgjat periudha e pezullimit. Në
rastet kur afatet kohore të procedurës së prokurimit, për të cilat janë njoftuar ofertuesit,
ndryshojnë për shkak të marrjes parasysh të ankesës, autoriteti kontraktor u shpërndan
ofertuesve një njoftim të posaçëm, ku jepen arsyet për zgjatjen e këtyre afateve”;

(ii)

Kjo procedurë është pezulluar pasi ka pasur një ankim në lidhje me dokumentet e
tenderit pranë autoritetit kontraktor dhe më pas pranë KPP-së, e për pasojë pezullimi i
procedurës ka sjellë tejkalimin e afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave;

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fakti që pas përfundimit të periudhës së pezullimit nuk
janë ndryshuar dokumentet e tenderit nuk do të thotë se autoriteti kontraktor nuk ka qenë i
legjitimuar për pezullimin e procedurës pasi, detyrimi për pezullimin e procedurës në rastet kur
kemi të bëjmë me shqyrtimin e një ankese është specifikuar shprehimisht në Ligjin e Prokurimit
Publik dhe nuk lidhet me ndryshimin e dokumenteve të tenderit.
Përsa parashtruar më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik “Expo Vision Albania” sh.p.k.
Komisioni i Prokurimit Publik, referuar ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, neni 1, pika 2 “Qëllimi i këtij ligji”, shkronjat c), ç), d) ku parashikohet:
“ c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik”;
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sqaron se, nëse një operatori ekonomik, edhe pas ankimit për dokumentet e tenderit, rezulton që
ankesa të mos i pranohet dhe dokumentet e tenderit ngelen të pandryshuara, nuk do të thotë se ai,
ose operatorë të tjerë ekonomikë të interesuar duhet të penalizohen, duke mos marrë pjesë në atë
procedurë prokurimi pasi, për arsye të interesit të tij të ligjshëm të “ankimit” dhe periudhës së
pezullimit, afati përfundimtar i dorëzimit të ofertave tejkalohet. Pezullimi dhe shtyrja e afatit
përfundimtar të dorëzimit të ofertave si pasojë e shqyrtimit të një ankese, nuk bie ndesh me
bazën ligjore të sipërcituar, përkundrazi siguron një trajtim të barabartë të operatorëve
ekonomikë që do të marrin pjesë në këtë procedurë, si dhe nxit konkurrencën ndërmjet tyre, gjë
që është edhe qëllimi i këtij ligji. Ky veprim i jep mundësinë operatorëve ekonomikë, të cilët nuk
kanë dorëzuar ofertat e tyre deri në atë moment, me synim ndryshimin e kritereve në interes të
tyre, të marrin pjesë në atë procedurë prokurimi, ndryshojnë ose jo dokumentet e tenderit.
III.3. Lidhur me pretendimin e tretë të operatorit ekonomik “Expo Vision Albania” sh.p.k., duke
qënë se:
(i)
Sipas Dokumenteve të Tenderit, Seksioni 2 “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, pika
2.8 ku përcaktohet: “Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi
mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për hapjen
(dorëzimin) e ofertave pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor,
pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al”;
(ii)

Në informacionin e dërguar nga Agjencia e Prokurimeve Publike me shkresën nr. 984/1
prot., datë 30.01.2014, protokolluar pranë KPP me nr. 87/5 prot. datë 03.02.2014, me
lëndë “Kthim përgjigje” sqarohet se: “[...] administratori i sistemit të Autoritetit
Kontraktor e ka pezulluar procedurën, por ky pezullim nuk pengon operatorët gjatë
procesit të ofertimit. Ata mund të heqin ose shtojnë dokumentet e tyre deri në afatin e
fundit për pranimin e dokumenteve. Gjithashtu sqarojmë se edhe nëse operatori
ekonomik e ka dorëzuar ofertën, ai mund të bëjë ndryshime në ofertën e tij për sa kohë
që procedura është “E hapur për pranim ofertash”;

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues, se ai e ka
dorëzuar “mbyllur” ofertën e tij dhe nuk ka patur asnjë mundësi teknike modifikimi, shtimi të
dokumenteve të tjerë, ose ndryshimin e tyre, nuk qëndron. Referuar procedurës së sipërcituar,
data 20.01.2013 është përcaktuar si afati i ri kohor përfundimtar i dorëzimit të ofertave dhe nga
data 13.01.2013, kur operatori ekonomik ankimues është vënë në dijeni mbi ndryshimin e këtij
afati, ai ka patur gjithë kohën e nevojshme për të bërë ndryshimet përkatëse në ofertën e tij, duke
ju referuar afatit të ri kohor të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.
Përsa parashtruar më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.4. Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se, autoriteti kontraktor në datën 17.01.2014 i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik “Expo Vision Albania” sh.p.k., duke refuzuar ankesën e
paraqitur prej tij dhe, në datën 20.01.2014, ka vijuar me zhvillimin e procedurës dhe hapjen e
ofertave. Referuar 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
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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.”, Komisioni gjykon se, ky veprim është kryer në shkelje të dispozitës ligjore të
sipërcituar, 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.
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”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Expo Vision Albania”
sh.p.k. për procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt: “Botimi i librave të
pyetësorëve të ripunuar për testimin teorik të lejeve të drejtimit të kategorive A+B, C, D
dhe CE”, me fond limit 682.500 lekë (pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar në datën
20.01.2014 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të
Transportit Rrugor, Tiranë.
2. Anulimin e procedurës së mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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