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Për dijeni:
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Rruga”Muhamet Gjollesha”, nr.17, Zogu i Zi
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, 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.

Në datën 03.07.2013 Komisioni i Prokurimit Publik i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të
anëtarëve, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha mori në shqyrtim ankesën nr. prot. 604,
datë 15.05.2013, të operatorit ekonomik “ILAR” sh.p.k. për procedurёn e prokurimit “procedurë
e hapur” me objekt: “Prodhimi i Emisioneve të Pullës për vitin 2013”, me fond limit 9.907.450
lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 25.04.2013, nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga subjekti
ankimues nëpërmjet ankesës si dhe dokumentacionit shtesë kërkuar nga Komisioni i Prokurimit
Publik, ky i fundit konstatoi se subjekti ankimues ka 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.
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Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
• subjekti ankimues 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
ndryshuar;
• 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 tё
subjektit ankimues.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me
këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, u konstatua si vijon:


Në datën 01.04.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, procedura “procedurë e
hapur” me objekt: “Prodhimi i Emisioneve të Pullës për vitin 2013”, me fond limit
9.907.450 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 25.04.2013;



Në datën 24.04.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit në të
cilën paraqiti ofertën e tij vetëm operatori ekonomik “ADEL CO” sh.p.k;



Në datën 25.04.2013, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas shqyrtimit të
dokumentacionit përkatës, kreu vlerësimin duke vendosur si vijon:

1. “ADEL CO” sh.p.k me ofertë

9.875.750 lekë

- I skualifikuar



Në datën 08.05.2013 është paraqitur pranë autoritetit kontraktor ankesa e operatorit
ekonomik “Ilar” sh.p.k;



Në datën 10.05.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot. 1143/1, ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesën me argumentin se
nuk është palë në proces;



Në datën 15.05.2013, operatori ekonomik “Ilar” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke komunikuar se ka tenderuar por në website-in e
postës nuk ka kaluar oferta e tij dhe nga verifikimet prane APP-së tregon që gabimi
mbetet tek ky operator. Në lidhje me sa më sipër, operatori ankimues pretendon se

 është shkelur neni 53; Shqyrtimi i ofertave
 gjatë bërjes së dokumentave të prokurimit u vu re një shkelje që është në kundërshtim me
ligjet e prokurimit dhe konkretisht , paragrafi “Kapaciteti teknik” pika 2.3.2 paraqitja e
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kontratave me operatorë privatë duhet të shoqërohet me faturë tatimore që në këtë rast
nuk ekziston. Operatori që shoqëron kontratën me vërtetim realizimi për ente private
është falco (eka të shoqëruar kontratën me private me vërtetim realizimi).
Përsa më sipër, operatori ekonomik ankimues kërkon verifikimin e dokumentacionit në
tender dhe anulimin e tij pasi nuk është në përputhje me ligjet e prokurimit.


Në datën 21.05.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot. 1212/1, ka
depozituar pranë KPP-së informacionin e kёrkuar nё lidhje me procedurën e mësipërme të
prokurimit, ku ka pasqyruar procesin e shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, si dhe
argumentimet përkatëse mbi pretendimet e operatorit ekonomik.
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit bashkëlidhur
Arsyetoi:
Në lidhje me pretendimin e parë të operatorit ekonomik ankimues “Ilar” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Nga portali i APP-së rezulton se në datën 24.04.2013 është mbyllur faza e dorezimit
të ofertave;
(ii) Në vijim të sa më sipër në datën 25.04.2013 rezulton e mbyllur faza e vlerësimit të
ofertave;
(iii) Nga informacioni përcjellë pranë KPP-së nga autoritetit kontraktor, ky i fundit
komunikon se brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji nuk është paraqitur
ankesë nga asnjë operator ekonomik;
(iv) Nga informacioni përcjellë pranë KPP-së nga operatori ankimues, rezulton se për
arsye të tij, oferta nuk është ngarkuar në sistem;
gjykon se, pretendimi i operatorit ankimues është i pa mbështetur .
Përsa mësipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
Në lidhje me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik ankimues “Ilar” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 63,
pika 2 “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”;
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(ii)

Nga portali i APP-së rezulton se në datën 25.04.2013 është mbyllur faza e vlerësimit të
ofertave;
(iii) Në datën 08.05.2013 është paraqitur pranë autoritetit kontraktor ankesa e operatorit
ekonomik “Ilar” sh.p.k, me objekt lidhur vetëm me shkeljen e nenit nr. 53 të ligjit të
prokurimeve mbi shqyrtimin e ofertave;
gjykon se, operatori ekonomik ankimues nuk ka respektuar shkallët e ankimimit lidhur me
pretendimin e dytë.
Përsa mësipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk merret në shqyrtim.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, të nenit 28, të VKM 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 operatorit ekonomik “ILAR” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “procedurë e hapur” me objekt: “Prodhimi i Emisioneve të
Pullës për vitin 2013”, me fond limit 9.907.450 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
25.04.2013, nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.
2. Autoriteti Kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e prokurimit.

3. Palët kanë të drejtë që, kundër këtij vendimi, të bëjnë padi për shqyrtim të
mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse.

Relator: L.Pelinku
V.Kadesha
D.Martopullo
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