KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Dim
VENDIM
K.P.P. 904/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Kleves Janku
Anëtar

Në mbledhjen e datës 24.11.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Soft & Solution”
sh.p.k., nga procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me nr.
REF-52601-10-10-2016, me objekt “Ndërtimi i sistemit të
përkthimit audio në sallën e mbledhjeve”, me fond limit 4.682.554
lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 21.10.2016, nga autoriteti
kontraktor, Inspektoriati Qendror”.

Ankimues:

“Soft & Solution”sh.p.k.
Rruga “Hoxha Tahsin”, 2, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Inspektoriati Qendror
Rr: “Frosina Plaku”, nr. 58, Godina e Observatorit Kati O, 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 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 relatorët e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe pretendimet e ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Vëren:
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.3. Nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 10.10.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim Hapur”, me nr.
REF-52601-10-10-2016, me objekt “Ndërtimi i sistemit të përkthimit audio në sallën e
mbledhjeve”, me fond limit 4.682.554 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 21.10.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Soft & Solution” sh.p.k.
& “Fastech” sh.p.k.
2.561.000 lekë, skualifikuar
2. “PC Store” sh.p.k.
3.608.200 lekë, skualifikuar
3. “Teatër TV Studio” sh.p.k.
4.002.500 lekë, skualifikuar
4. “B 360” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
II.3. Në datën 24.10.2016 operatori ekonomik ankimues është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi, për arsyet e
mëposhtme:
- Mungojnë përshkrimi i pajisjeve (Modeli), Katalogjet e pajisjeve të sistemit, si dhe për
rrjedhojë edhe Autorizimi nga Prodhuesi në origjinë.
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II.4. Në datën 01.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor ku kundërshton skualifikimin e tij, duke parashtruar argumentat përkatëse.
II.5. Nëpërmjet shkresës me nr. 534/3 prot., datë 02.11.2016, autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 11.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës kundërshton skualifikimin e tij, duke parashtruar të njëjtat
pretendime si edhe në ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 18.11.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 573/1 prot., datë 18.11.2016, me objekt:
“Dërgim të dhënash lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “Soft & Solution” sh.p.k.”, është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson të ndalet në arsyetimin, përsa i përket respektimit të
kushteve formale nga ana e operatorit ekonomik ankimues. Vlen të sqarojmë se nisur nga faktet
dhe dokumentacioni i paraqitur nga ankimuesi në depozitimin e ankesës pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, ky i fundit gjykoi se ankimuesi, prima facie ka respektuar kushtet formale dhe
vendosi pezullimin e procedurës së prokurimit, me qëllim marrjen e informacionit dhe
dokumentacionit të duhur nga ana e autoritetit kontraktor, për verifikimin e fakteve dhe
rrethanave përkatëse, të vlefshme për të vlerësuar në lidhje me respektimin e kushteve formale
nga ana e operatorit ekonomik ankimues, pa i hyrë në thelb shqyrtimit të pretendimeve të tij, për
faktin se respektimi i kushteve formale, dhe konkretisht në lidhje me afatet e ankimimit, nga ana e
operatorit ekonomik ankimues, nuk mund të vërtetoheshin vetëm nga dokumentacioni i paraqitur
prej tij në depozitimin e ankesës.
Në lidhje me këto afate, pas shqyrtimit, verifikimit e ballafaqimit të dokumentacionit të operatorit
ekonomik ankimues, me atë të paraqitur nga autoriteti kontraktor, rezulton si më poshtë:
III.1.1. Në datën 24.10.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
me anë të sistemit të prokurimeve elektronike, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave, ku rezulton si më poshtë vijon:
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1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Soft & Solution” sh.p.k.
& “Fastech” sh.p.k.
2.561.000 lekë, skualifikuar
2. “PC Store” sh.p.k.
3.608.200 lekë, skualifikuar
3. “Teatër TV Studio” sh.p.k.
4.002.500 lekë, skualifikuar
4. “B 360” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
III.1.2. Në datën 24.10.2016, operatori ekonomik ankimues është njoftuar për skualifikimin e
ofertës së tij me argumentin se: “Mungojnë përshkrimi i pajisjeve (Modeli), Katalogjet e pajisjeve
të sistemit, si dhe për rrjedhojë edhe Autorizimi nga Prodhuesi në origjinë”.
III.1.3. Në datën 01.11.2016, operatori ekonomik ankimues, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e tij nga procedura e mësipërme e prokurimit, fakt ky
i pranuar dhe mohuar nga ankimuesi në formularin e ankesës depozituar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik.
Gjithashtu, nga informacioni dhe dokumentacioni i depozituar nga autoriteti kontraktor pranë
KPP-së, evidentohet formulari i ankesës së ankimuesit, ku verifikohet vula hyrëse e institucionit
nr. 534 prot., datë 01.11.2016, si edhe kartela shoqëruese e praktikës, e cila mban po datën
01.11.2016.
III.1.4. Autoriteti kontraktor, në datën 02.11.2016, me anë të shkresës nr. 534/3 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke mos pranuar ankesën.
III.1.5. Në datën 11.11.2016, operatori ekonomik ankimues, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2, 5 dhe 6, të ligjit nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në të cilin është parashikuar
përkatësisht:
“[…]
“Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose
rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë
ligj, mund ta kundërshtojë vendimin”.
“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”.
“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”.
“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”.
III.1.7. Në nenin 17 “Forma dhe përmbajtja e ankesës” të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se:
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1. Ankesa drejtuar Komisionit paraqitet në gjuhën shqipe në përputhje me formularin standard të
ankesës sipas modelit të aneksit nr. 2, që i bashkëlidhet kësaj rregulloreje. Komisioni publikon në
faqen zyrtare formularin standard të ankesës.
2. Ankesa duhet të përmbajë domosdoshmërisht elementet e mëposhtme:
a) Të dhënat identifikuese të ankimuesit;
b) Dokumentet e tenderit;
c) Referimin për procedurën konkrete mbi të cilën paraqitet ankimi;
ç) Bazën ligjore;
d) Një përshkrim të shkurtër të shkeljes së pretenduar;
dh) Shkallët e ankimit shoqëruar me dokumentacionin përkatës dhe vendimin e autoritetit
kontraktor, nëse ka;
e) Dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën;
ё) Pretendimin e ankuesit për vendimin përfundimtar.
3. Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me:
a) provat dokumentare, të cilat ankimuesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni;
b) kërkesën për përjashtimin e ndonjë anëtari të Komisionit për shkak të konfliktit të interesit,
nëse ankimuesi ka dijeni paraprakisht për shkakun;
c) kërkesën për ekspertizë të posaçme, kur kjo çmohet e nevojshme për zgjidhjen e çështjes.
Ndërsa në nenin 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, përcaktohet
shprehimisht se:
1. Komisioni zhvillon mbledhjen e tij të parë brenda 3 ditëve nga regjistrimi i ankesës me qëllim
shqyrtimin paraprak të ankesës nga ana formale, në të cilën verifikon:
a) juridiksionin administrativ dhe kompetencën lëndore të Komisionit;
b) legjitimimin e ankuesit;
c) respektimin e afateve ligjore për ankimin;
d) elementet e domosdoshme të ankesës të parashikuara në nenin 17 pika 2 të kësaj rregulloreje.
2. Relatori verifikon paraprakisht kushtet formale të ankesës dhe nëse autoriteti kontraktor e ka
pezulluar procedurën e prokurimit. Ai i relaton Komisionit rezultatet e verifikimit.
3. Komisioni voton sipas mënyrës së përcaktuar në nenin 10 të kësaj rregulloreje dhe vendos:
a) Mospranimin e ankesës për shkak të mungesës së kushteve formale të saj, të përcaktuara në
pikën 1 të këtij neni. Në këtë rast, Komisioni ia njofton vendimin ankimuesit brenda 3 ditëve, duke
i treguar edhe të drejtën për t’u ankuar në gjykatë, si dhe autoritetit kontraktues me qëllim që ky i
fundit të marrë masat për vazhdimin e procedurës së prokurimit publik nëse e ka pezulluar atë;
b) Kalimin e ankesës për shqyrtim, duke marrë një prej vendimeve të parashikuara në nenin 25 të
kësaj rregulloreje. Në këtë rast, me kërkesë të relatorit të bazuar në aktet e bashkëlidhura
ankesës, Komisioni vendos edhe nëse duhet marrë mendimi i specialistëve/ekspertëve të pavarur,
si dhe njofton ankuesin për afatin e parapagimit të ekspertëve. Njoftimi përmban edhe
paralajmërimin se në rast të mosparapagimit të ekspertizës në afatin e caktuar, Komisioni nuk
thërret dhe nuk merr si provë ekspertizën e kërkuar.
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III.1.8. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në lidhje me këtë procedurë prokurimi, si
edhe parashtrimeve me shkrim të operatorit ekonomik ankimues, rezulton se ankesa e tij është
pranuar nga autoriteti kontraktor në datë 01.11.2016, fakt ky i pohuar dhe vërtetuar edhe nga
autoriteti kontraktor, i cili në shkresën nr. nr.534/3 prot., datë 02.11.2016, me objekt “Kthim
përgjigje”, nënvizon se ankesa e operatorit ekonomik ankimues është dorëzuar më datë
01.11.2016 pranë tij (vërtetuar kjo me kartelën shoqëruese si edhe vulën e institucionit për
protokollim).
III.1.9. Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2016 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, strictu sensu
parashikohet se ankimi administrativ pranë autoritetit kontraktor dorëzohet me shkrim 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 interpretimin gjuhësor të dispozitës së
sipërcituar, afati i ankimit administrativ pranë autoritetit kontraktor nis ditën e nesërme të punës
pas marrjes dijeni të arsyeve të skualifikimit, në rastin konkret, ditën e nesërme të punës të
njoftimit të kryer në sistemin e prokurimeve elektronike. Sa më sipër, KPP gjykon se, megjithëse
ankimi administraiv i dorëzuar pranë autoritetit kontraktor është shqyrtuar nga ky i fundit,
konstatohet se ankimi është dorëzuar jashtë afatit të parashikuar nga lex specialis, duke u pranuar
nga autoriteti kontraktor pas përfundimit të tij, duke mos u legjitimuar ratione temporis në
dorëzimin e ankesës pranë autoritetit kontraktor.
III.1.10. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, ankesa e dorëzuar nga operatori
ekonomik ankimues pranë autoritetit kontraktor, nuk ka respektuar shkallët e ankimimit sikurse
përcaktohet në ligjin e sipërcituar, ç’ka rrjedhimisht sjell si pasojë që ai të mos ketë përmbushur
detyrimin për ndjekjen e afateve ligjore të ankimimit në autoritetin kontraktor, duke mos
plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës” që, referuar nenit 23,
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”, i ndryshuar, përbën shkak
për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mungesës së
kushteve formale dhe konkretisht mosrespektimit 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 drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të
parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.1.11. 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.
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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 dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “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 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Soft &
Solution” sh.p.k. & “Fastech” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Kërkesë për
Propozim”, me nr. REF-52601-10-10-2016, me objekt “Ndërtimi i sistemit të përkthimit
audio në sallën e mbledhjeve”, me fond limit 4.682.554 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datën 21.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Inspektoriati Qendror.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
mësipërme të prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2286 Protokolli
Datë 11.11.2016

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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