KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
ProjektProjekt Vendim
VENDIM
K.P.P. 75/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Juliana Hoxha
Anëtar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar

Në mbledhjen e datës 15/02/2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Kevin Konstruksion” sh.p.k si edhe
kualifikimin e operatorit ekonomik “Artyka II” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit“Procedurë e Hapur” me Nr. REF 1466511-09-2015 me objekt “Sistemim –Asfaltim rruge te brendshme
fshati Maliq, Bashkia Maliq” me fond limit 42.259.986 lekë pa
TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 04.12.2015 nga autoriteti
kontraktor Bashkia Maliq.

Ankimues:

“Kevin Construksion” sh.p.k.
Adresa: Rr “Adem Jashari” Nd.4 H.10 Njësia Bashkiake Nr.5
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Bashkia Maliq
Adresa: Bulevardi “Rinia”, Maliq
Maliq, Korçë

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 Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
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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 me
shkrim të ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, 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 10.11.2015 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur me Nr. REF 14665-11-09-2015 ” me objekt “Sistemim –
Asfaltim rruge te brendshme fshati Maliq, Bashkia Maliq” me fond limit 42.259.986 lekë pa
TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 04.12.2015 nga autoriteti kontraktor Bashkia Maliq.

II.2 . Në datën 04.12.2015 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
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II.3. Referuar ankesës së dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik nga operatori
ekonomik ankimues si edhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor rezulton dhe
materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, rezulton se në datën
17.12.2015, 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. “Vashtmia” sh.p.k.
2. “Rej” sh.p.k.
3. “Artyka II”sh.p.k
4. Nika” sh.p.k.
5. “Alb Korça 2002” sh.p.k.
6. “Xhengo” sh.p.k.
7. “Caushi/M” sh.p.k.
8. “Kevin Konstruksion” sh.p.k.
9. “Shqiponja-M” sh.p.k.
10. “Drino/T” sh.p.k.
11. “Beladi” sh.p.k.
12. “Company Riviera 2008” sh.p.k.
13. “Vellezerit Hysa” sh.p.k.

26,468,670
28,990,650
29,982,595
30,308,214
30,666,680
32,890,820
33,549,390
33,889,553
34,921,800
35,991,990
36,419,171
37,566,923
41,835,205

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;

II.3.1. Referuar informacionit të dorëzuar nga autoritetit kontraktor si edhe operatori ekonomik
ankimues rezulton se operatori ekononik “Kevin Konstruksion” sh.p.k. është njoftuar për
skualifikimin e ofertës së tij me arsyetimin se “Nuk disponon fabrikë asfalto-betoni brenda
qarkut Korçë”.
II.4. Në datën 24.12.2015, 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. “Vashtmia” sh.p.k.
2. “Rej” sh.p.k.
3. “Artyka II”sh.p.k
4. “Nika” sh.p.k.
5. “Alb Korça 2002” sh.p.k.
6. “Xhengo” sh.p.k.
7. “Caushi/M” sh.p.k.
8. “Kevin Konstruksion” sh.p.k.
9. “Shqiponja-M” sh.p.k.
10. “Drino/T” sh.p.k.
11. “Beladi” sh.p.k.
12. “Company Riviera 2008” sh.p.k.

26,468,670
28,990,650
29,982,595
30,308,214
30,666,680
32,890,820
33,549,390
33,889,553
34,921,800
35,991,990
36,419,171
37,566,923

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
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13. “Vellezerit Hysa” sh.p.k.

41,835,205

lekë

kualifikuar

II.5. Operatori ekonomik ankimues është njoftuar për skualifikimin e ofertës së tij me
argumentin se : “[...] Fabrika e asfalto betoni është jashtë qarkut Korçë. […]”
II.6. Në datën 28.12.2015, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e mësipërme të prokurimit si edhe duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit
ekonomik “Artyka II” sh.p.k. .
II.6.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[...]Duke qenë se keni bërë një klasifikim të ri, arsye të reja dhe operatorë
të tjerë të kualifikuar dhe të skualifikuar, gjë e cila tregon qartë që KVO nuk është e aftë të
vlerësojë operatorët ekonomikë si edhe nuk kanë asnjë njohuri mbi legjislacionin e prokurimit
publik, po ju drejtohemi me këtë formular ankese. Pavarësisht sa më sipër, për plotësimin e këtij
kushti, e cila është edhe arsyeja e vetme e skualifikimit shoqëria “Kevin Konstruksion” sh.p.k. ka
paraqitur një kontratë qeraje të noterizuar me shoqërinë “Biba-X” sh.p.k. Nr.4302 Rep nr.1645
Kol datë 01.12.2015 për marrjen me qera të një fabrike asfalto betoni të lëvizshme. Në nenin 2 të
kësaj kontrate noteriale parashikohet fabrika e lëvizshme e asfalto-betonit me të gjitha të dhënat
e procedurës konkrete të prokurimit. Gjithashtu është përcaktuar se në rast se shoqëria jonë do
të shpallet fituese në këtë procedurë prokurimi, fabrika e asfalto betonit do të montohet në
qarkun e Korçës në objektin e sipërcituar të prokurimit. Gjithashtu ju bëjmë me dije se, arsyeja e
dhënë për skualifikimin se, fabrika e asfalto-betonit është jashtë rrethit të Korçës kërkesë kjo
absurde dhe e pa mbështetur në asnjë pikë të kritereve për kualifikim. Në fakt, në klasifikimin e
datës 24.12.2015 e keni ndryshuar këtë pikë nga rreth në qark, por përsëri jeni në shkelje
flagrante të ligjit. Së dyti, operatori ekonomik “Artyka II” sh.p.k. është kualifikuar në
kundërshtim me dokumentet e tenderit pasi:
a) Vërtetimi për gjendjen financiare është jashtë afatit të përcaktuar në dokumentet e
tenderit
b) Nuk ka paraqitur në tender grafikun e punimeve sipas zërave të preventivit, në
kundërshtim të plotë me dokumentet e tenderit;
c) Nuk ka paraqitur në tender vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për të tre vitet e
kërkuar
d) Nuk ka paraqitur në tender vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për të gjitha njësitë
ku ushtron aktivitet sipas ekstraktit të QKR
e) Në kundërshtim me kriteret për kualifikim, nuk ka paraqitur në tender të gjithë
dokumentacionin e kërkuar për stafin teknik, konkretisht kontratë pune me afat
vlefshmërie brenda afatit të zbatimit të punimeve, diplomat dhe CV;
f) Inxhiniheri i mjedisit, gjeodeti, i ndërtimit dhe elektriku janë të punësuar dhe diku tjetër;
g) Drejtuesit teknik të shoqërisë nuk figurojnë në listëpagesat e paraqitura në tender nga
kjo shoqëri që nga muaji janar 2014 deri në shtator 2015 në kundërshtim kjo me kriteret
për kualifikim.
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h) Nuk ka paraqitur në tender fotografitë për të gjithë mjetet e paraqitura, në kundërshtim
kjo me kriteret për kualifikim.
i) Nuk ka fabrikë brenda qarkut të Korçës për asfalto-beton.
j) “Artyka II” sh.p.k. është firmë e cila nuk ka asnjë kontratë të ngjashme me objektin që ju
prokuroni por ka paraqitur në tender vetëm kontrata mirëmbajtje rrugësh.
k) Shoqëria “Artyka II” sh.p.k. është bashkim shoqërish me ndonjë operator tjetër
ekonomik. Për këtë pikë duhet të bëhet vlerësim i saktë sipas përqindjes që kjo shoqëri ka
realizuar, pra jo për të gjithë kontratën e cila është bërë nga dy operatorë ekonomikë.
l) Shoqëria që ju keni klasifikuar në vend të parë, sipas klasifikimi të bërë në datë
24.12.2015 është shpallur fituese në një autoritet tjetër, për një objekt që ju mund të
pyesni operatorin, nëse nuk e dini (se KVO juaj duhet ta dijë shumë mirë) për ndonjë
mirëmbajtje 35.ca Km. Gjithashtu në gjykimin tonë, mbase është edhe lidhur kontrata me
këtë institucion mbase nga muaji Nëntor.
m) Shoqëria “Artyka II" nuk plotëson kriterin për fabrikën e asfalto betonit. Kjo për arsye se
kontrata e paraqitur në tender në kundërshtim të plotë me kriteret për kualifikim është
bërë kontratë furnizimi. Pra kjo shoqëri nuk disponon as në pronësi dhe as me qera asnjë
fabrikë asfaltobetoni.
n) Kjo shoqëri në kundërshtim me kriteret për kualifikim nuk ka paraqitur në tender librezën
e drejtuesit teknik.
o) Bilancet e paraqitura në tender nga kjo shoqëri janë pa konfirmimet nga organi tatimor.
p) Në kriteret specifikime për kualifikim, njësia juaj e prokurimit ka kërkuar edhe mjetin
Grejder. Komisioni i vlerësimit të ofertave nuk e ka shqyrtuar mirë dokumentacionin e
paraqitur në tender për këtë mjet. Mjeti grejder është mjet me goma dhe si i tillë duhet të
shoqërohet me dokumentacionin e plotë sipas kërkesës për kualifikim, konkretisht leje
qarkullimi, certifikatën e pronësisë, certifikatën e kontrollit teknik, policën e sigurimit të
mjetit, taksën e regjistrimit dhe taksën mbi aks.
q) Në dijeninë tonë kjo shoqëri nuk ka të punësuar inxhinier elektrik dhe hidroteknik.
II.7. Në datën 05.01.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr 9 prot datë 05.01.2016 i
kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën.
II.8. Në datën 14.01.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik.
II.9. Në datën 29.01.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomikë ankimues mbi skualifikimin e ofertës tij me
argumentin se “[...] Fabrika e asfalto betoni është jashtë qarkut Korçë. […]” Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se :
III.1.2. Referuar ankesës së dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik nga operatori
ekonomik ankimues si edhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor rezulton se se në
datën 17.12.2015, 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. “Vashtmia” sh.p.k.
2. “Rej” sh.p.k.
3. “Artyka II”sh.p.k
4. Nika” sh.p.k.
5. “Alb Korça 2002” sh.p.k.
6. “Xhengo” sh.p.k.
7. “Caushi/M” sh.p.k.
8. “Kevin Konstruksion” sh.p.k.
9. “Shqiponja-M” sh.p.k.
10. “Drino/T” sh.p.k.
11. “Beladi” sh.p.k.
12. “Company Riviera 2008” sh.p.k.
13. “Vellezerit Hysa” sh.p.k.

26,468,670
28,990,650
29,982,595
30,308,214
30,666,680
32,890,820
33,549,390
33,889,553
34,921,800
35,991,990
36,419,171
37,566,923
41,835,205

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;

III.1.3. Referuar informacionit të dorëzuar nga autoritetit kontraktor si edhe operatori ekonomik
ankimues rezulton se operatori ekononik “Kevin Konstruksion” sh.p.k. është njoftuar për
skualifikimin e ofertës së tij me arsyetimin se “Nuk disponon fabrikë asfalto-betoni brenda
qarkut Korçë”.
III.1.4. Në datën 24.12.2015, 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. “Vashtmia” sh.p.k.
skualifikuar;
2. “Rej” sh.p.k.
skualifikuar;

26,468,670

lekë

28,990,650

lekë
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3. “Artyka II”sh.p.k
4. “Nika” sh.p.k.
skualifikuar;
5. “Alb Korça 2002” sh.p.k.
6. “Xhengo” sh.p.k.
7. “Caushi/M” sh.p.k.
skualifikuar;
8. “Kevin Konstruksion” sh.p.k.
skualifikuar;
9. “Shqiponja-M” sh.p.k.
10. “Drino/T” sh.p.k.
11. “Beladi” sh.p.k.
12. “Company Riviera 2008” sh.p.k.
13. “Vellezerit Hysa” sh.p.k.

29,982,595
lekë
30,308,214

kualifikuar;
lekë

30,666,680
lekë
32,890,820
lekë
33,549,390

skualifikuar;
skualifikuar;
lekë

33,889,553
34,921,800
35,991,990
36,419,171
37,566,923
41,835,205

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

lekë
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar

III.1.5 Operatori ekonomik ankimues është njoftuar me anë të Sistemit të Prokurimeve
Elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentin se : “[...] Fabrika e asfalto betoni
është jashtë qarkut Korçë. […]”
III.1.6. KPP sjell në vëmendje se në nenin 63, pika 2, të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në të cilin parashikohet se: “Ankesa kundër vendimeve të
autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7
ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në
dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji”. Në nenin 63 pika 6 të LPP-së parashikohet 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
e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.” Pala ankimuese është vënë në
dijeni fillimisht në datën 17.12.2015 për arsyet e skualifikimit të ofertës së saj nga procedura e
prokurimit objekt ankimi. Nga data e vënies në dijeni për herë të parë të palës ankimuese për
s’kualifikimin e ofertës së saj ka filluar edhe llogaritja e afateve të ankimit. Pala ankimuese
brenda afateve të parashikuar nga lex specialis nuk ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik për arsyet e skualifikimit të ofertës së saj, megjithëse ka ezauruar fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor më datë 19.12.2015. Fakti që autoriteti kontraktor ka kryer
rivlerësim në S.P.E. nuk legjitimon palën ankimuese të paraqesë një ankesë pranë autoritetit
kontraktor në datën 28.12.2015 për shkaqet e skualifikimit të njohura që në datën 17.12.2015 dhe
më pas pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Llogaritja e afateve ligjore për ankim pranë
autoritetit kontraktor dhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik nis që në momentin e parë kur
operatorët ekonomikë marrin dijeni për vendimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
Rivlerësimi i kryer në S.P.E nuk ka ndryshuar thelbin e skualifikimit të operatorit ekonomik
7

ankimues. Gjendja faktike juridike e operatorit ekonomik ankimues është vendosur që me
vendimin e KVO-së së datës 17.12.2015. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik
ankimues se në datën 24.12.2015 autoriteti kontraktor ka kryer një rivlerësim të ri të procedurës
së prokurimit objekt ankimi, i cili është i ndryshëm në thelb me vlerësimin e datës 17.12.2015
nuk qëndron. Referuar informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor pranë Komisionit të
Prokurimit Publik rezulton se operatori ekonomik ankimues është njoftuar në datën 17.12.2015
mbi skualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Fabrika e Asfalto betonit është jashtë qarkut
Korçë”. Gjithashtu nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimit
administrativ, rezulton se operatori ekonomik ankimues “Kevin Konstruksion” sh.p.k. ka
dorëzuar kopje të mesazhit të njoftuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ku rezulton se në
datën 17.12.2015 është njoftuar për skualifikimin e tij me pretendimin se “Fabrika e asfalto
betonit është jashtë rrethit të Korçës; Fabrika e AsfaltoBetonit është jashtë Qarkut të Korçës;
Fabrika e AsfaltoBetonit është jashtë Qarkut të Korçës” duke marrë njëherazi dijeni për
skualifikimin e ofertës së tij me argumentin se Fabrika e AsfaltoBetonit është jashtë Qarkut të
Korçës, i njëjti argument i cili rezulton si arsye skualifikimi pasqyruar në Sistemin e
Prokurimeve Elektronike, referuar skualifikimit datë 24.12.2015, objekt ankimi. Akoma më tej,
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në Shtojcën 10, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit,
Kapaciteti teknik, paragrafi 2.3.5., pika 9 të dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt
ankimi është kërkuar “9.Fabrike asafalto betoni në pronesi ose kontratë furnizimi me një fabrike
afalto betoni brenda qarkut të Korçës” Sa më sipër, K.P.P. gjykon se operatori ekonomik
ankimues ka marrë dijeni për skualifikimin e ofertës së tij për mosplotësim të kapacitetit teknik
në drejtim të disponueshmërisë ( në pronësi/ kontratë furnizimi) të një fabrike afalto betoni
brenda qarkut të Korçës referuar vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave që në datë
17.12.2015.
III.1.7. 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 (Nëse kërkesa përmbush elementet
formale, Komisioni vazhdon me shqyrtimin në themel të saj), në rastin në fjalë ankimi
administrativ i paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues, pranë Komisionit të
Prokurimit Publik nuk përmbush elementet formalë për faj të vetë ankimuesit, pasi nuk ka
respektuar afatet e përcaktuara në nenin 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” i ndryshuar të shterimit të ankimit administrative pranë K.P.P. Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se afatet e ankimit parashikuar nga neni 63 i LPP-së janë afate prekluzive. Këto
afate, duke qenë afate prekluzive nuk mund të pezullohen, të ndërpriten apo të rivendosen.
Operatori ekonomik ankimues megjithëse ka paraqitur pranë autoritetit kontraktor një ankesë të
hartuar në formën e përcaktuar në ligj nuk legjitimohet të paraqesë ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, për shkak të mos ezaurimit të ankimit administrativ pranë K.P.P. brenda afatit
10 ditor të parashikuar nga neni 63 pika 6 e LPP-së.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk merret në shqyrtim.
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III.2. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Kevin Konstruksion” sh.p.k.
për skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Artyka II” sh.p.k. , Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se :
III.2.1. Në nenin 63, pika 1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, kërkohet shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë dëmtuar
realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
III.2.2. Një ankimues do të konsiderohet i dëmtuar apo disavantazhuar, kur ai ka vuajtur apo
rrezikon dukshëm të vuajë personalisht një pasojë të ardhur drejtpërdrejtë nga veprimi i
autoritetit kontraktor dhe kjo mund të kurohet (rregullohet) përmes ankimit në KPP. Gjithashtu,
akti i pretenduar duhet të ketë ndodhur në hapësirën e të drejtave të tij ligjore në kuadrin e një
procedure prokurimi publik.
III.2.3. I vetmi interes i ligjshëm, që mund të ketë një operator ekonomik i dëmtuar nga një
vendim i një autoriteti kontraktor, i dhënë në kuadrin e një procedure prokurimi është që, përmes
ankimit në KPP, ai të fitojë kontratën. Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas
ankimit në KPP rezulton i s’kualifikuar nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk
mund ta fitojë kontratën. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në
lidhje me operatorët e tjerë pjesmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP,
ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës. Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që
ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar apo s’kualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në
kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë e real nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi
apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Sa më sipër pretendimet e palës ankimuese nuk merren në shqyrtim.
III.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjatë shqyrtimit të ankesës së operatorit ekonomik “Kevin
Konstruksion” sh.p.k. konstaton shkelje proceduriale nga ana e autoritetit kontraktor veçanërisht
në drejtim të trajtimit të ankesave të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e
prokurimit t referuar nenit 63 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006. Nga shqyrtimi i dokumentacionit
të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ, K.P.P. konstaton se në kthim përgjigje
të ankesave të operatorëve ekonomikë, autoriteti kontraktor nuk ka nxjerrë një akt administrativ
të arsyetuar në kuptim të nenit 105, 108 të Kodit të Procedurave Administrative. Të ndodhur në
këto kushte dhe duke qenë se në rastin konkret është jashtë juridiksionit të tij, K.P.P., në zbatim
të nenit 13 dhe 72 të LPP-së, i propozon Agjencisë së Prokurimit Publik nisjen e hetimit
administrativ për shkeljet e konstatuara.
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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Kevin Konstruksion ” sh.p.k
për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur me Nr. REF 14665-11-09-2015 ” me
objekt “Sistemim –Asfaltim rruge te brendshme fshati Maliq, Bashkia Maliq” me fond limit
42.259.986 lekë pa TVSH, procedurë e zhvilluar në datën 04.12.2015 nga autoriteti
kontraktor Bashkia Maliq.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
4. Ti propozojë Agjencisë së Prokurimit Publik nisjen e hetimit administrativ për shkeljet e
konstatuara në procedurën e mësipërme të prokurimit.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 37 Protokolli; Datë 14.01.2016;
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