KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 1/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Denar Biba

Kryetar

Denis Martopullo

Anëtar

Vilma Kadesha

Anëtar

Në mbledhjen e datës 09.01.2014 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Anulimin e vendimit të autoritetit kontraktor Albcontrol Sh.a dërguar me
shkresën nr. 1140/17 datë 18.12.2013 për mospranimin e ankimimit të
bërë nga ana e shoqërisë “Junik” sh.p.k, pranimin e ankimimit të bërë dhe
marrjen parasysh të ofertës tonë” për proçedurën e prokurimit
“Proçedurën e hapur” me objekt: “Rikonstruksion i zonës rrëshqitëse
pranë antenës së Radarit në Porto Romano Durrës”, me fond limit
67.262.247 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 04.12.2013, nga autoriteti
kontraktor, Albcontrol Sh.a.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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;

Ankimues:

Operatori ekonomik “Junik” sh.p.k me seli në Lezhë
Lagja: “SMT”, pranë Drejtorisë së Shërbimit Pyjor, Lezhë

Palë e ankimuar:

Albcontrol Sh.a. Adresa: “Rinas”, Tiranë
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, z. Denar Biba, z. Denis
Martopullo dhe znj. Vilma Kadesha, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të ankimuesit,
dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti kontraktor, 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. Nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 08.11.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Rikonstruksion i zonës rrëshqitëse pranë antenës së Radarit në Porto Romano Durrës”, me
fond limit 67.262.247 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 04.12.2013, nga autoriteti kontraktor,
Albcontrol Sh.a..
II.2. Në datën 04.12.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit ku kanë
marrë pjesë operatorët ekonomikë;
“Salillari” sh.p.k
“Junik” sh.p.k
“Hastoçi” sh.p.k

53.0835.542 lekë pa T.V.SH (skualifikuar)
49.735.542 lekë pa T.V.SH (skualifikuar)
66.574.620 lekë pa T.V.SH (skualifikuar)
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“Gener 2” sh.p.k
“Biba X” sh.p.k
“Riviera 2008” sh.p.k
“CO 1 Rroku Konstruksion” sh.p.k
“Be-SI”sh.p.k
“Arifaj sh.p.k” & “Denis -05” sh.p.k
“Albavia” sh.p.k
“Gjikuria” sh.p.k
“Eurondërtimi 2000” sh.p.k
“B-93” sh.p.k

55.260.720 lekë pa T.V.SH (skualifikuar)
53.670.210 lekë pa T.V.SH (skualifikuar)
40.981.956 lekë pa T.V.SH (skualifikuar)
46.793.313 lekë pa T.V.SH (skualifikuar)
45.487.491 lekë pa T.V.SH (skualifikuar)
66.762.041 lekë pa T.V.SH (kualifikuar)
48.618.071 lekë pa T.V.SH (skualifikuar)
46.444.566 lekë pa T.V.SH (skualifikuar)
62.362.900 lekë pa T.V.SH (skualifikuar)
pa ofertë
(skualifikuar)

II.3. Në datën 06.12.2013, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet faqes së internetit të APP-së, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave, si dhe ankimuesit për skualifikimin e tij;
II.4 Operatori ekonomik “Junik” sh.p.k. rezulton të jetë skualifikuar me pretendimin se:
a)-2.3 Kapaciteti teknik, pika 4.1, shoqëria nuk ka në stafin e saj një nga Inxhinierët me
Licensë Profesionale, si kërkohen në kërkesat e kësaj pike në lidhje me kapacitetin teknik të
shoqërisë. Pra i mungojnë Inxhinierë të Licensuar si: “Inxhinier mjedisi”.
b)-Grafiku i punimeve nuk është sipas kërkesave të shtojcës nr.11 e cila kërkon:
“Operatorët ekonomik duhet të paraqesin seicili grafikun e punimeve i cili do të jetë tre
muaj nga momenti i lidhjes së kontratës. Reabilitimi i zonës rrëshqitëse do të jetë 1 muaj
nga data e lidhjes së kontratës”. Ndërsa ofertuesi ka ofertuar reabilitimin e zonës
rrëshqitëse e cila i korespondon pikës 7 në përshrimin e detajuar të punimeve që do ta
kryejë në muajin e dytë dhe të tretë. Ndërkohë që nga ana jonë kërkohet që të realizohet
dhe të përfundojë në muajin e parë të punimeve. Në këto kushte ky ofertues nuk realizon
garafikun e punimeve sipas kërkesave tona dhe për rrjedhojë nuk e plotëson kërkesat e
shtocës nr 11 Grafiku i Punimeve. Operatori ekonomik ka paraqitur një ofertë ku afatet
kohore të punimeve nuk përputhen me ato të përcaktuara nga autoriteti kontraktor
ALBCONTROL Sh.a
II.5 Në datën 12.12.2013 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë nëpërmjet sistemit të
prokurimeve (ankesë elektronikisht), si dhe e ka nisur po me këtë datë me anë të shërbimit
postar, pranë autoritetit kontraktor.
II.6 Në datën 24.12.2013 operatori ekonomik ankimues, ka marë përgjigje prej autoritetit
kontraktor, me anë të shkresës nr. 1140/14 datë 18.12.2013 duke e refuzuar ankesën, duke e
konsideruar atë jashtë afateve, duke sqaruar ankimuesin si më poshtë:
“[…]
Në përgjigje të ankesës suaj nr. 1140/11 prot., datë 17.12.2013 në lidhje me rivlerësimin e
ofertave të proçedurës së prokurimit me objekt:“Rikonstruksion i zonës rrësqitëse pranë
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antenës së Radarit në Porto Romano Durrës”, me fond limit 67.262.247 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datё 04.12.2013, nga autoriteti kontraktor, Albcontrol Sh.a ju informojmë sa
më poshtë:
[...]
Referuar ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, “Për Prokurimin Publik”, neni 63,
pika ½ citojmë: “kundër veprimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari me shkrim,
autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita kur ankimuesi është vënë në dijeni
ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar”….[…]
Për rrjedhojë ankesa juaj e datës 17.12.2013 me nr. 1140/11 prot. është jashtë afatit ligjor
të ushtrimit të së drejtës së ankimimit për këtë fazë të prokurimit.[…]

II.7 Në datën 26.12.2013 operatori ekonomik “Junik” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar:
“Anulimin e vendimit të Autoritetit Kontraktor Albcontrol Sh.a dërguar me shkresën nr. 1140/17
datë 18.12.2013 për mospranimin e ankimimit të bërë nga ana e shoqërisë “Junik” sh.p.k ,
pranimin e ankimimit të bërë dhe marrjen parasysh të ofertës së paraqitur nga ana Jonë.”

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit,
Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues, për mospranimin e ankimimit të tij nga
ana e autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Në datën 06.12.2013, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet faqes së internetit të APP-së, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave, si dhe ankimuesit për skualifikimin e tij.
III.2 Në datën 12.12.2013 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë nëpërmjet
sistemit të prokurimeve (ankesë elektronikisht), si dhe e ka nisur po me këtë datë me anë të
shërbimit postar, pranë autoritetit kontraktor.
III.3 Në datën 24.12.2013 operatori ekonomik ankimues, ka marë përgjigje prej autoritetit
kontraktor, me anë të shkresës nr. 1140/14 datë 18.12.2013 duke e refuzuar ankesën, duke e
konsideruar atë jashtë afateve.
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III.4 Në datën 26.12.2013 operatori ekonomik “Junik” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar:
“Anulimin e vendimit të Autoritetit Kontraktor Albcontrol Sh.a dërguar me shkresën nr. 1140/17
datë 18.12.2013 për mospranimin e ankimimit të bërë nga ana e shoqërisë “Junik” sh.p.k ,
pranimin e ankimimit të bërë dhe marrjen parasysh të ofertës së paraqitur nga ana Jonë.”
III.5 Komisioni i Prokurimit Publik vëren se, ankimi pranë autoritetit kontraktor nisur më datë
12.12.2013 dhe protokolluar me datë 17.12.2013 (ashtu sikurse konfirmohet edhe nga vetë
operatori ekonomik në formularin e ankimimit që ky i fundit ka depozituar më datë 26.11.2013
pranë Komisionit të Prokurimit Publik), është dërguar tek autoriteti në rrugë elektronike
dhe në formë shkresore (me postë).
KPP sjell në vëmendje nenin 63, pika 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, në të cilin thuhet shprehimisht se: “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit
kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita
kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar,
sipas këtij ligji.”.
Në rastin konkret, operatori ankimues nuk ka paraqitur pranë autoritetit kontraktor një ankesë të
hartuar në formën e përcaktuar në ligj, brenda 7 ditëve nga dita që e vënë në dijeni sikurse
përcaktohet në ligjin e sipërcituar, ç’ka rrjedhimisht sjell që ai të mos ketë përmbushur detyrimin
për ndjekjen e afateve, duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e
domosdoshëm të ankesës” që, referuar pikës 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010
“Për miratimin e rregullores “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 mungesës së kushteve formale të saj.
Komisioni Prokurimit Publik vlerëson se, për shkak të specifikës së prokurimeve publike, afatet
(ndër to dhe ai i ankimimit), janë të një rëndësie thelbësore me ndikim të drejtpërdrejtë në
efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të parashikuar nga ligji i
prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
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 nuk mund të konsiderohet si ezaurim i shkallëve që duhet të ndjekë
një ankim administrativ pasi, për faj të vetë ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas
kritereve domosdoshme të përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”.
Sa më sipër, mbështeturt edhe në pikën 7, të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, theksohet që “Mosndjekja e shkallëve të ankimit e bën ankesën
të pavlefshme”.
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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,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Junik” sh.p.k. në lidhje me
skualifikimin e tij, për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Rikonstruksion i zonës rrëshqitëse pranë antenës së Radarit në Porto Romano Durrës”,
me fond limit 67.262.247 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 04.12.2013, nga autoriteti
kontraktor, Albcontrol Sh.a.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëhërë
Nr. 1467 Protokolli
Datë 26.12.2013
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar

Anëtar

Denis Martopullo

Vilma Kadesha

Kryetar
Denar Biba
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