KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 932/2016
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 06/12/2016 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
kualifikimin e ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Balili Konstruksion” shpk & “PE-Vla-Ku” shpk në procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. Ref-50981-09-26-2016
me objekt " Sinjalistika e vijës bregdetare” me fond limit 16 649
155 leke pa TVSH zhvilluar në datë 20.10.2016 nga autoriteti
kontraktor Agjencia Kombëtare e Bregdetit.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë
“R.S. & M” sh.p.k & “Viktoria Invest” shpk.
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 2
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Agjencia Kombëtare e Bregdetit
Adresa: Rruga “ Sermedin Said Toptani” nr.1
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

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;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga bashkimi i
operatorëve 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. Bashkimi i operatorëve ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit
kontraktor, i cili nuk e ka pranuar 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 26.09.2016 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. Ref-50981-09-26-2016 me objekt " Sinjalistika e vijës
bregdetare” me fond limit 16 649 155 leke pa TVSH zhvilluar në datë 20.10.2016 nga autoriteti
kontraktor Agjencia Kombëtare e Bregdetit.
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II.2 . Në datën 20.10.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 03.11.2016, 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. “Jody Kompany” sh.p.k.
14,085,881
2. BOE “Balili Konstruksion” shpk & “PE-Vla-Ku” shpk
14,136,900
3. “Boshnjaku B” shpk
15,486,652
4. BOE “R.S. & M” shpk & “Victoria Invest” shpk
16,291,500

lekë

skualifikuar;

lekë
lekë

kualifikuar;
skualifikuar;

lekë

kualifikuar;

II.4. Në datën 09.11.2016, bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për kualifikimin e
ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “Balili Konstruksion” shpk & “PE-Vla-Ku” shpk
në procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[...] Nisur nga dokumentat standarde të tenderit me objekt “Sinjalistika e
vijës bregdetare, vëmë në dukje: Pika 7 faqja 29 thekson: Operatori ekonomik në ditën e
mbylljes së prokurimit duhet të paraqesë kampione tabelash në përmesat e përcaktuara për
secilën nga modelet e tabelave”, çka nënkupton që mosparaqitja e mostrave në kohën dhe në
standardin e duhur dhe të kërkuar nga autoriteti kontraktor përkatës është shkak për skualifikim.
Në ditën e mbylljes së tenderit, kompania jonë ka paraqitur mostrat, sipas fotografive
bashkëngjitur dhe ka kërkuar ballafaqimin me operatorët e tjerë ekonomikë ( të konstatuar
pjesëmarrës) në procedurën e prezantimit të mostrave dhe kjo na është mohuar. Sipas
specifikimeve teknike ( bashkëlidhur), kompania “R.S. & M” shpk ka kuptuar qartë, saktë dhe në
mënyrë të përsosur nevojat, stilin, dizenjimin e objektit të rëndësishëm që institucioni juaj ka
kërkuar, ( krahaso fotot e mostrave të paraqitura nga kompania “R.S. &M” shpk dhe të
operatorëve të tjerë me specifikimet teknike të kërkuara. Bazuar në fakte konkrete dhe të
mirëdallueshme ( edhe fotot e paraqitura) ngremë pretendimin se shoqëria fituese nuk ka
plotësuar të gjitha pikat e dokumentave standarde dhe specifikimet teknike të këtij tenderi për të
qënë fitues, ndërsa shoqëria jonë ka respektuar me rigorozitet dokumentat standarde [....]”
II.5. Në datën 11.11.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.734/3 prot datë 11.11.2016 i
kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën e operatorit ekonomik.
II.5.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...] Në ankesën e mësipërme subjekti paraqet pretendime në lidhje me mostrat e
paraqitura nga subjekti i kualifikuar, me ofertën më të mirë ekonomike. Rezulton se ky subjekt
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është kualifikuar përsa i përket kërkesave për kualifikim të kërkuara në DST. AK-ja ka kërkuar
edhe mostrat e mallit, si garanci për realizimin me sukses dhe konform specifikimeve teknike të
kërkuar në dokumente. Rezulton që mostrat janë paraqitur nga subjekti i renditur në vend të
parë dhe ato plotësojnë kriteret teknike dhe dizenjuese sipas specifikimeve teknike. Në lidhje me
faktin që mostrat e paraqitura nga subjektet e tjera nuk janë vënë në dispozicion ju bëjmë me
dije se në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.914 datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, nenit 27 pika 6 thuhet “Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë
operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të
përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: a)mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për
vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe
duhet të jenë në kontroll të autoritetit kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30
(tridhjetë) ditë pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i
shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i
kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit
përfundimtar të anulimit”. Pra rezulton se ato janë konfidenciale siç janë edhe mostrat e
paraqitura nga ana juaj. Së fundmi, rezulton që nga ana e KVO-së është renditur në vend të parë
subjekti me ofertën më të ulët të kualifikuar, çka përbën dhe bazën e ligjit për prokurimin publik,
nën nenin 1 të cilit përcaktohet....Qëllimi i këtij ligji është: 2 të sigurojë mirëpërdorim të fondeve
publike dhe të shpenzimeve proceduriale.[...]”
II.6. Në datën 18.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 25.11.2016 me anë të shkresës nr. 754/2 prot datë 25.11.2016, autoriteti
kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.8. Në datën 05.12.2016, në prani të përfaqësuesve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të
autoritetit kontraktor dhe në mjediset e këtij të fundit është kryer verifikimi fizik i mostrave të
dorëzuar në procedurën e prokurimit nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Balili
Konstruksion” shpk & “PE-Vla-Ku” shpk.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomik ankimues “R.S. & M” sh.p.k.
& “Viktoria Invest” shpk mbi kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
për kualifikimin e ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë Balili Konstruksion” shpk &
“PE-Vla-Ku” shpk me argumentin se: “[...]Bazuar në fakte konkrete dhe të mirëdallueshme (
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edhe fotot e paraqitura) ngremë pretendimin se shoqëria fituese nuk ka plotësuar të gjitha pikat
e dokumentave standarde dhe specifikimet teknike të këtij tenderi për të qënë fitues, ndërsa
shoqëria jonë ka respektuar me rigorozitet dokumentat standarde [....]” Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se:
III.1.1. Para shqyrtimit në themel të pretendimeve të operatorit ekonomikë ankimues (thema
decicendum), në zbatim të nenit 27 pika 2 të Vendimit Nr. 184 datë 17.03.2010 të Këshillimit të
Ministrave “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, të ndryshuar, në të cilin parashikohet se “Komisioni shqyrton ankesën
brenda objektit dhe shkaqeve të parashtruara në ankesë. 2. Përjashtimisht, kur ka lidhje midis
objektit të ankesës dhe vendimeve apo veprimeve të tjera të autoritetit kontraktor gjatë
procedurës së prokurimit, Komisioni vendos edhe për ligjshmërinë e tyre.”, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon të ndalet fillimisht në ligjshmërinë e veprimeve të autorietit kontraktor,
për sa kohë që objekti i ankesës ka lidhje me vendimet dhe veprimet e tjera të autoritetit
kontraktor gjatë zbatimit të hapave të procedurës së prokurimit objekt ankimi. Akoma më tej,
referuar nenit 64 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar,
parashikohet se: “3. Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se
një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji,ka të
drejtë:
a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për objektin e
ankesës;
b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë
në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime
teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj;
c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën
e prokurimit të kontratës;
ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese.”, Sa më sipër,
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se:
III.1.2. Në shtojcën 10 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 7 të dokumenteve të
procedurës së prokurimit objekt ankimi parshikohet se: “Operatori ekonomik në ditën e mbylljes
së prokurimit duhet të paraqes kampione tabelash në përmasat e përcaktuara për secilën nga
modelet e tabelave”
III.1.3. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesit dhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor
rezulton se në datën 03.11.2016, 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. “Jody Kompany” sh.p.k.

14,085,881

lekë

skualifikuar;
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2. BOE “Balili Konstruksion” shpk & “PE-Vla-Ku” shpk
14,136,900
3. “Boshnjaku B” shpk
15,486,652
4. BOE “R.S. & M” shpk & “Victoria Invest” shpk
16,291,500

lekë
lekë

kualifikuar;
skualifikuar;

lekë

kualifikuar;

III.1.4. Në datën 05.12.2016, në prani të përfaqësuesve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave,
në mjediset e autoritetit kontraktor është kryer verifikimi fizik i mostrave të dorëzuar në
procedurën e prokurimit nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Balili Konstruksion” shpk &
“PE-Vla-Ku” shpk. Gjatë kryerjes së verifikimit fizik të mostrave, kqyrjes së tyre, në veprimet
proceduriale të kryera është dorëzuar nga autoriteti kontraktor për Komisionin e Prokurimit
Publik dhe akti administrative nr. 665/2 prot datë 20.10.2016 “Proces-Verbal i Marrjes në
Dorëzim”, në të cilën konstatohet se në datën 20.10.2016 janë dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor mostrat e bashkimit të operatorëve ekonomikë “R.S. & M” shpk & “Victoria Invest”
shpk. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, konstatohet
se në datën 25.11.2016 me anë të shkresës nr. 754/2 prot datë 25.11.2016, autoriteti kontraktor
ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e
prokurimit objekt ankimi. Bashkëngjitur informacionit të kërkuar, autoriteti kontraktor ka
dorëzuar edhe aktin administrativ nr.710/2 prot datë 31.10.2016 me objekt “Kërkesë për
paraqitjen e mostrave” drejtuar bashkimit të operatorëve ekonomikë “Balili Konstruksion” shpk
& “PE-Vla-Ku” shpk, me anë të së cilës autoriteti kontraktor ka kërkuar “të paraqiteni në zyrat e
Agjencisë Kombëtare të Bregdetit për të paraqitur mostrat e kërkaura sipas pikës 7 të DST në të
cilën përcaktohet se: në ditën e mbylljes së prokurimit operatori ekonomik duhet të paraqesë
kampione tabelash me përmasat e përcaktuara për secilën nga modelet e tabelave, afati për
paraqitjen e mostrave është data 02.11.2016 ora 10:00”. Gjithashtu, autoriteti kontraktor ka
dorëzuar pranë KPP edhe aktin administrative nr. 710/3 prot datë 02.11.2016 “Proces Verbal mbi
Paraqitjen e Mostrave “Sinjalistika e Vijës Bregdetare”, me anë të së cilës konstatohet se
bashkimi i operatorëve ekonomikë “Balili Konstruksion” shpk & “PE-Vla-Ku” shpk ka dorëzuar
mostrat pranë autoritetit kontraktor në datën 02.11.2016.
III.1.5. Në nenin 27 pika 6 gërma “a” të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet se:
“Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë
se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:
a)mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat duhet
të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit
kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë pas nënshkrimit të
kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo
gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me
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kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të
anulimitdhe/ose
b) dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike;
dhe/ose
c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.
III.1.6. Referuar shtojcës 12 “Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to”, i
dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar
ndër të tjera furnizim vendosje të katër modele tabelash si më poshtë vijon: Tabelat treguese që
janë objekt i këtij prokurimi janë kategorizuar në grupet e mëposhtme:
1. Tabela të Hyrjeve Kryesore
2. Tabela të Hyrjeve Dytësore
3. Tabela Rikujtuese
4. Tabela Drejtuese ose me Simbole
III.1.7. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e
mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në
përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe
jodiskriminuese”.Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në
zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje
me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat
e tenderit...”
III.1.8. KPP gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për
të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për
përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor
përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të
detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta, duhet të refuzohen si të
papranueshme.
III.1.9. Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve të
caktuara proceduriale në LLP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për
përgatitjen e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci dhe
siguri juridike për palët e interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të
veprimtarisë së organeve të administratës publike. Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit
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të procedurave të prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP, në neni 2 të tij janë ato të mos
diskriminimit, transparencës dhe barazisë. Tërësia e elementëve të mësipërm lidhet ngushtësisht
me elementë të ligjshmërisë së vendimeve të organeve të administratës publike. Referuar
materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, konstatohet se në datën
25.11.2016 me anë të shkresës nr. 754/2 prot datë 25.11.2016, autoriteti kontraktor ka dorëzuar
informacionin e kërkuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit
objekt ankimi. Bashkëngjitur informacionit të kërkuar, autoriteti kontraktor ka dorëzuar edhe
aktin administrativ nr.710/2 prot datë 31.10.2016 me objekt “Kërkesë për paraqitjen e mostrave”
drejtuar bashkimit të operatorëve ekonomikë “Balili Konstruksion” shpk & “PE-Vla-Ku” shpk,
me anë të së cilës autoriteti kontraktor ka kërkuar “të paraqiteni në zyrat e Agjencisë Kombëtare
të Bregdetit për të paraqitur mostrat e kërkaura sipas pikës 7 të DST në të cilën përcaktohet se:
në ditën e mbylljes së prokurimit operatori ekonomik duhet të paraqesë kampione tabelash me
përmasat e përcaktuara për secilën nga modelet e tabelave, afati për paraqitjen e mostrave është
data 02.11.2016 ora 10:00”. KPP gjykon se autoriteti kontraktor ka vepruar në shkelje të ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, duke kërkuar plotësimin e
kritereve të veçanta të kualifikimit ( dorëzimit të mostrave) dhe më pas vlerësimin e tyre në një
datë më të vonë se data e dorëzimit të ofertave nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Balili Konstruksion” shpk & “PE-Vla-Ku” shpk. KPP gjykon se një ndër parimet kryesore të
zhvillimit të procedurës së prokurimit është ai barazisë në trajtimin e kërkesave dhe të
detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve, parashikuar nga neni 2 i ligjit nr.9643
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. Me marrjen pjesë në procedurën e
prokurimit, operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat
e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Pranimi, shqyrtimi dhe vlerësimi i mostrës së
produktit pas afatit të parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit, do të cënonte
njëherazi parimin e barazisë në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen
ofertuesve. KPP gjykon se zbatimi i parimit të transparencës barazisë, dhe mosdiskriminimit
janë garancitë kyçe ndaj ofertuesve që ofron kuadri ligjor në fuqi. Këto parime ndër të tjera
nënkuptojnë se operatorët ekonomikë duhej të jenë në një pozicion barazie, si kur përgatisin
ofertat e tyre, ashtu dhe kur të vlerësohen ato. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se me anë të veprimeve të tij autoriteti kontraktor ka shkelur parimet e zhvillimit të
procedurës së prokurimit, si edhe akti administrative mbi vlerësimin e ofertave, referuar gjykimit
mbi mostrat të dorëzuar pas përfundimit të afatit të dorëzimit të tyre përcaktuar në dokumentet e
procedurës së prokurimit objekt ankimi është një akt absolutisht i pavlefshëm në kuptim të nenit
108 të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”. Ndaj
K.P.P. e gjykon të pabazuar vendimin e autoriteti kontraktor për kualifikimin e ofertës së
bashkimit të operatorëve ekonomik “Balili Konstruksion” shpk & “PE-Vla-Ku” shpk. dhe ky
vendim duhet anuluar si një vendim i dalë në kundërshtim me ligjin për prokurimin publik.
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III.1.10. Akoma më tej, në datën 05.12.2016, në prani të përfaqësuesve të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave, në mjediset e autoritetit kontraktor është kryer verifikimi fizik i mostrave
të dorëzuar në procedurën e prokurimit nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Balili
Konstruksion” shpk & “PE-Vla-Ku” shpk. Nga verifikimi i kryer rezulton se asnjë prej mostrave
të dorëzua nuk plotëson specifikimet teknike të parashikuar nga autoriteti kontraktor referuar
pikës 7 të shtojcës 10 “Kritereve të Veçanta të Kualifikimit” dhe shtojcës 12 të dokumenteve të
procedurës së prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
Sa 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 pranojë ankesën e bashkimit të operatorëve ekonomik “R.S. & M” sh.p.k & “Viktoria
Invest” shpk. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. Ref-50981-0926-2016 me objekt " Sinjalistika e vijës bregdetare” me fond limit 16 649 155 leke pa
TVSH zhvilluar në datë 20.10.2016 nga autoriteti kontraktor Agjencia Kombëtare e
Bregdetit.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomik
“Balili Konstruksion” shpk & “PE-Vla-Ku” shpk. dhe të korrigjojë shkeljet, duke e
skualifikuar këtë bashkim operatorësh ekonomik.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga bashkimi i
operatorëve ekonomik “R.S. & M” sh.p.k & “Viktoria Invest” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2318 Protokolli; Datë 18.11.2016;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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