REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 868/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 14.11.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO të datës 24.10.2016 ne
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Albania
Satellite Communication” sh.p.k nga procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-3903905-23-2016 me objekt: “Për shërbimin e intranet dhe
internet në zyrat postare, Filial dhe Degë”, me fond
limit 43.000.000 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn
22.06.2016, nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare
sh.a .

Ankimues:

“Albanian Satellite Communication” sh.p.k
Rruga e Fabrikës së Qelqit Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Posta Shqiptare sh.a .

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”, 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 relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 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
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore dhe shkallët e ankimimit të paraqitjes së ankesës pranë
autoritetit kontraktor dhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik;

II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 23.05.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-39039-05-23-2016 me objekt: “Për shërbimin
e intranet dhe internet në zyrat postare,Filial dhe Degë”, me fond limit 43.000.000 lekë pa
TVSH e zhvilluar nё datёn 22.06.2016, nga autoriteti kontraktor,Posta Shqiptare sh.a .
II.2. Në datën 22.06.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt
ankimi.
II.3. Në datën 28.06.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

Abissnet
Albanian Satellite Comunication sh.p.k
Communication Progress
Idea-Tel

0.00
34,700,000.00
36,994.900.00
42,751,000.00

I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
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-

Vivo Communications

39,000,000.00

I skualifikuar

II.4. Në datën 01.07.2016, operatori ekonomik ankimues “Communication Progres” sh.p.k,
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Albanian Satelite
Communication” pasi ky operator ekonomik nuk plotëson kriteret për kualifikim.
Nëpërmjet vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr.348 datë 18.05.2016 jemi
informuar për mospranimin e e ankesave të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës ,në
procedurën e mëparshme të Autoritetit Kontraktues Posta Shqiptare sha.a. Bazuar në
arsyet e skualifikimit për operatorin ekonomik “Albanian Satelite Communication”,
citojmë vendimin e KPP: “Nuk plotësohet pika 2.2.6. e kritereve të vecanta të
kualifikimit pasi nuk permbushen kerkesat mbi certifikatat e kualifikimit te stafit teknik
te kerkuara”.Shoqëria Albanian Satelite Communication nuk i plotëson kërkesat mbi
çertifikatat e kualifikimit të stafit teknik dhe kërkesën tonë e bazojmë në informacionet
e publikuara në faqen ëeb të shoqërisë ,në informacione te publikuara në portalet e
prodhuesve dhe të enteve çertifikuese që përmenden më poshtë , me të cilët shoqëria
jonë ka marrëdhënie partneriteti dhe një nivel të caktuar aksesi që lejon marrjen e
informacioneve edhe të natyrës “ për përdorim të brëndshëm “ ,si dhe në njohurinë e
plotë për procedurat kohore ,përfitimin dhe kostot e konfirmuara të nivelit të
çertifikuar të kualifikimit të stafit.

Arsyetimi vijon si më poshtë :
1. Kërkesat b) dhe c) janë përkatësisht :
a. Një person të certifikuar MCSE ose ekuivalent për shërbime në private cloud ;
b. Një person MCTS ose ekuivalent për administrim dhe deploy të sistemit të
menaxhimit të operimeve SCOM;
Shoqëria Albanian Satelite Communication nuk figuron të jetë partnere e asnjërit
prej prodhuesve teknologjike të zgjidhjeve në private cloud dhe sistemeve të
menaxhimit të operimeve , siç janë Microsoft ,EMC ,IBM ,HP,Vmëare, apo brande
të tjerë ndërkombëtarë që mund të prodhojnë zgjidhjeve të tilla. Po kështu asnjë
punojës i shoqërisë nuk figuron në listat e personave të çertifikuar nga prodhuesit
më sipër ,si zotërues i ndonjë çertifikatë të nivelit dhe natyrës së kërkuar në
procedurën e tenderit.
2. Kërkesë h) Një person të certifikuar për administrimin e pajisjeve të sigurisë në rrjeta
kompjuterike”.
Shoqëria Albanian Satelite Communication nuk figuron të jetë partnere e asnjërit
prej prodhuesve teknologjike të zgjidhjeve dhe produkteve të sigurisë në rrjete
kompjuterike ,si janë Checkpoint ,Barracuda ,Cisco , Fortinet ,Palo Alto Netëorks
,Huaëei ,RSA dhe brande të tjerë ndërkombëtarë. Po kështu asnjë punojës i
shoqërisë nuk figuron në listat e personave të çertifikuar nga prodhuesit më sipër
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,si zotërues i ndonjë çertifikatë të nivelit dhe natyrës së kërkuar në procedurën e
tenderit.
3. Kërkesa g) Një person të certifikuar për menaxhimin e projekteve PMP “.
Asnjë punonjës aktiv i stafit të shoqërisë Albanian Satelite Communication nuk
figuron në listat e personave të çertifikuar PMP dhe PM Institute. Bazuar në
eksperiencën e çertifikimit të stafit të shoqërisë sonë , koha e studimit për të marrë një
provim dhe çertifikatë të nivelit PMP varion nga 3 – 6 muaj. Personi që do
çertifikohet duhet që të përmbushë disa parakërkesa si eksperienca në punë ,
pjesëmarrja në nivel aktiv në një numër të madh projektesh,pjesëmarrja si lider
,angazhime në forume dhe publikime etj. Mirëmbajtja e çertifikatës PMP kërkon
marrjen e të paktën “ 60 professional development units (PDUs) “ çdo tre
vjet.Provimi për marrjen e çertifikatës ka një kosto të caktuar.Si referohet më sipër do
të thotë se përfitimi dhe mbajtja e çertifikatës PMP për një anëtar të stafit ka një kosto
të caktuar fillestare dhe vjetore , e cila sigurisht që kthehet mbrapsht në të mirat e
shoqërisë në formën e nivelit më të garantuar të cilësisë së menaxhimit të
projekteve.Çfarë siguron menaxhimi i projektit nga një person i çertifikuar PMP :










PM është përgjegjës për sigurimin e cilësisë së projektit,dmth për shkallën që
duhet arritur për të plotësuar kërkesate projektit në mënyrë të plotë :
Cdo punonjës i stafit është përgjegjës për cilësinë e punës së vet ,ndërsa PM
është përgjegjës për garantimin e cilësisë në formë preventive përmes
kontrollit.
PM është përgjegjës për përmirsimin e vazhdueshëm të cilësisë , në formë të
parashikueshme dhe të përsëritshme.
PM kryen :verifikim të cilësisë përpara dorëzimit të shërbimit,dhe sigurim të
cilësisë përmes përmirësimit të vazhdueshëm.
PM bën të mundur dallimin e qartë mes Nivelit të shërbimit ( pa e lidhur me
kërkesat ) dhe cilësisë ( që është përmbushja e plotë të kërkesave )
PM bën të mundur dallimin e qartë mes kujdesit për shërbimin me saktësinë në
shërbim (ate që duhet dhe që kërkohet me sa më opak devijim nga standarti i
vendosur ) Accuracy (correctness ) vs Precision (consistence ,hoë closely
conforms to target,standart deviation is a mesaure of precision,smaller
standart deviation higher precision )
PM vepron përmes mekanizmave që menaxhojnë cilësinë e planit dhe
palnifikimit të punës ( benchmarking,FFA ,spc etj ).
PM vepron përmes mekanizmave dhe koncepteve të qartë të Menaxhimit të
Cilësisë ,ku mund të hyjnë edhe mekanizma dhe disiplina të tilla si CMMI
,Softëare Process Improvement SPI e të tjera të ngjashme ,por që janë vetëm
vetëm një pjesë e mekanizmit terësor dhe të kuadrit të punës së një PMP të
çertifikuar.

4. Kërkesa f)Një person të certifikuar për IT Infrastructure Service Management ITIL;
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Çfarë është ITIL ( Information Technology Infrastructure Library ) është një
frameëork i dizenjuar për të standartizuar përzgjedhjen, planifikimin ,dhënien dhe
mirëmbajtjen e shërbimeve të IT për një biznes apo organizatë,me qëllim përmirsimin
e efiçencës dhe rritjen e nivelit të parashikimit të shërbimeve IT,dhe realizimin e një
marrëdhënie shërbimesh biznesi mes dy apo më shumë palëve. Pra ,një çertifikim ITIL
nuk është një premisë thjesht për një aktivitet suporti në back end ,por një set
praktikash dhe kuadri rregullash dhe idesh për realizimin e shërbimit IT,që është edhe
qëllimi i projektit të Postës Shqiptare.Koha për përgatitjen,studimin dhe provimin e
çertifikimit ITIL është mesatarisht 2 muaj.Në databazën e personave të çertifikuar
ITIL nuk rezulton asnjë punonjës i stafit aktiv të shoqërisë Albanian Satelite
Comunication.
5. Kërkesa d) Një person të certifikuar për platforma ndihmëse të menaxhimit të
fjalëkalimeve;
Shoqëria Albanian Satelite Communication nuk figuron të jetë partnere e asnjërit
prej prodhuesve teknologjike për menaxhimin e fjalëkalimeve si janë Managed
Engine,Passëord Safe, Trusted Sec, Teampass dhe brande të tjerë të njohur
ndërkombëtare. Po kështu asnjë punojës i shoqërisë nuk figuron në listat e
personave të çertifikuar nga prodhuesit më sipër ,si zotërues i ndonjë çertifikatë të
nivelit dhe natyrës së kërkuar në procedurën e tenderit.








Për sa më sipër, shoqëria Albanian Satelite Communication nuk plotëson kërkesat e
pikës 2.2.6 për kualifikim të stafit ,sepse :
Nuk ka pasur kohën e nevojshem për të arritur shumicën e kërkesave të
paraqitura,nga procedura e mëparshme deri më datë 20 qershor,kohë e cila si kemi
arsyetuar më lart e tejkalon atë në dispozicion.
Shoqëria Albanian Satelite Communication nuk figuron partnere e prodhuesve
teknologjike të cilët mund të çertifikojnë partnerët dhe stafet e tyre me çertifikata të
nivelit dhe natyrës së kërkuar.Po kështu,sipas dijenisë tonë ,stafi i shoqërisë nuk
figuron në databazet e personave të çertifikuar nga prodhuesit.
Asnjë punonjës i stafit të shoqërisë Albanian Satelite Communication nuk figuron në
listat e personave të çertifikuar PMP apo ITIL.
Mosplotësimi i kërkesave për kualifikim të stafit dhe kosto zero për çertifikim dhe
mirëmbajtje çertifikimesh ndikon drejtpërdrejt në çmimin më të ulët të ofertës për hir
të kostos më të ulët,pavarësisht se në kontekst afatgjatë,kosto e një shoqërie me staf të
çertifikuar është mjaft më e optimizuar. Mosplotësimi i kërkesave për kualifikim të
stafit ndikon drejtëpërdrejtë në mosplotësimin e cilësisë së shërbimit të kërkuar objekti
tenderit dhe shkak për dështim dhe mosrealizim të projektit.

II.5. Në datën 06.07.2016, me shkresën nr. 2074/1 prot, operatori ekonomik ankimues
“Communication Progres” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së
paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
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II.6. Në datën 15.07.2016, pala ankimuese “Communication Progres” sh.p.k.,ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Nëpërmjet shkresës nr. 2323/1 prot., datë 22.07.2016, protokolluar me tonën me
nr.1657/2 datë 27.07.2016 me objekt “Dërgim informacioni”, është depozituar në Komisionin
e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.8. Në datë 18.10.2016, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi e shqyrtoi në themel ankesën e
paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, me vendimin K.P.P.802/2016, ka vendosur:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik ankimues “Communication Progress”
sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-39039-05-232016 me objekt: “Për shërbimin e intranet dhe internet në zyrat postare,Filial dhe
Degë”, me fond limit 43.000.000 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn 22.06.2016, nga
autoriteti kontraktor,Posta Shqiptare sh.a .
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit
ekonomik “Albanian Satellite Communication” sh.p.k, dhe të korigjojë shkeljet duke e
skualifikuar kёtë operator.
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 të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Communication Progress” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
II.9. Në datën 24.10.2016, autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a, ka kryer rivlerësimin e
procedurës në sistemin elektronik të prokurimeve, duke zbatuar vendimin K.P.P. 802/2016,
datë 18.10.2016. Në këtë riklasifikim operatori ekonomik “Albania Satellite Communication”
sh.p.k rezulton i skualifikuar ne këtë procedurë prokurimi sipas vendimit KPP 802/2016 datë
18.10.2016.
II.10. Në datën 26.10.2016, operatori ekonomik ankimues “Albania Satellite Communication”
sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij
në këtë procedurë prokurimi si dhe kërkon skualifikimin e operatorëve ekonomikë
Communication Progress dhe Idea Tel sh.p,k nga procedura e prokurimit objekt ankimi me
pretendimet si më poshtë:
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1. KPP në vendimin e tij pranon paraqitjen e 11 CV-ve të inxhinierëve nga ana e ASC-së,
pranon dhe dorëzimin e shtatë certifikatave por nuk evidenton faktin se në CV e stafit
janë edhe kualifikimet e tjera të cilat janë të detajuara se për cfarë janë. Gjithashtu
referuar ligjit të prokurimit publik nenit 23 pika 3 të shaatë certifikatat në vetvete janë
ekuivalencë e cdo certifikimi të kërkuar.
Sa më lart kërkojmë anullimin e këtij vendimi dhe kualifikimin si ofertë të sukseshme
të ofertës së Albanian Satellite Communication sh.p.k.
2. Operatori ekonomik Communication Progress duhet skualifikuar nga kjo procedurë
prokuruese për arsyet si më poshtë.
Me vendimin KPP 348/2016 ky operator ekonomik është skualifikuar nga AK Posta
Shqiptare sh.a dhe KPP për mospagim detyrimesh tatimore . Në kohën kur është
zhvilluar kjo procedurë prokuruese ky operator ka të njëjtën situatë ekonomike
(mospagim detyrimesh) nëse është paraqitur ndryshe AK Posta Shqiptare duhet të
bëjë verifikimet përkatëse pranë Drejtorisë Rajonale të Tatimeve në vendin ku
operatori ushtron aktivitetin ekonomik për situatën financiare të OE Communication
Progress deri më adtë 22.06.2016.
Në zgjidhjen teknike të këtij operatori është ofruar transmetimi data me radio valë.
Po ti referohemi licencës që ky operator është i pajisur nuk disponon licencë për
transmetimin data me radio (shih licencën bashkëngjitur)
Për këto dy arsye operatori ekonomik Communication Progres duhet skualifikuar nga
kjo procedurë prokurimi.
3. Operatori ekonomik Idea Tel duhet skualifikuar nga kjo procedurë prokuruese si më
poshtë: Nuk disponon licencën nga AKEP për Shërbim i aksesit në internet”.
II.11. Në datën 31.10.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 3450/1 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Albania Satellite Communication” sh.p.k.,
duke e refuzuar ankesën e tij si dhe e ka vënë në dijeni ankimuesin se skualifikimi i tij është
rrjedhojë e zbatimit të Vendimit KPP.802/2016 datë 18.10.2016.
II.12. Në datën 09.11.2016, operatori ekonomik ankimues “Albania Satellite Communication”
sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt të
paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese,
Arsyeton
III.1 Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Albanian Satellite
Communication” sh.p.k për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij nga procedura e
prokurimit, “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-39039-05-23-2016 me objekt: “Për shërbimin
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e intranet dhe internet në zyrat postare,Filial dhe Degë”, me fond limit 43.000.000 lekë pa
TVSH e zhvilluar nё datёn 22.06.2016, nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a,
Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2 dhe 6, të ligjit nr.9643,
dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” ku parashikohet shprehimisht se:
“Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar
ose rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me
këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
“Ankesa 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”.
Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar 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 i dërgohet detyrimisht
edhe autoritetit kontraktor.”
III.1.1. Nga interpretimi në tërësi i dispozitës së sipërcituar del qartë qëllimi i normës juridike
lidhur me të drejtën që gëzojnë operatorët ekonomikë për të ankimuar cdo lloj vendimi të
marrë nga autoriteti kontraktor i cili ka dëmtuar ose rrezikon të dëmtojë interesat e tyre në
procedurat e prokurimit. Nga shqyrtimi në tërësi i ankesës të paraqitur nga ankimuesi
konstatohet se ky i fundit kundërshton vendimin e autoritetit kontraktor të datës 24.10.2016
lidhur me skualifikimin e tij i cili është rrjedhojë e zbatimit të Vendimit të Komisionit të
Prokurimit Publik KPP 802/2016 datë 18.10.2016.
III.1.2. Komisioni gjykon se në rastin konkret pretendimet e parashtruar në ankesë përbëjnë
“gje të gjykuar” për të cilat Komisioni është shprehur në vendimin KPP 802/2016 pas
shqyrtimit të ankesës së operatorit ekonomik ankimues “Communication Progress” sh.p.k për
procedurën në fjalë, vendim i cili në bazë të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, përkatësisht nenit 19/1, është administrativisht
përfundimtar.
Në këtë kuptim, kjo çështje e pretenduar merr cilësinë e një çështjeje të shqyrtuar tashmë nga
KPP, situatë kjo, analoge me cështjet që janë gjykuar njëherë nga gjykata, për të cilat zbatohet
parimi i gjësë së gjykuar dhe për rrjedhim, ipso lege, pretendimet nuk mund të merren në
shqyrtim.
III.1.3. Komisioni thekson faktin se fuqia e “res judicata” mbulon jo vetëm pjesën urdhëruese
të vendimit administrativ perfundimtar, por edhe rrethanat e çështjes të pranuara në shqyrtim,
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përfundimet dhe arsyet në të cilat është mbështetur ai vendim në pjesën arsyetuese, dhe që
kanë lidhje me atë që urdhëron organi administrativ në dispozitivin e vendimit të tij.
Autoriteti Kontraktor në rivlerësimin e procedurës të datës 24.10.2016 ka zbatuar Vendimin
802/2016 të Komisionit të Prokurimit Publik, i cili në pikën 2 të tij ka urdhëruar autoritetin
kontraktor të skualifikojë operatorin ekonomik “Albania Satellite Communication” sh.p.k. Në
këtë kuptim, Komisioni nuk gjendet përballë asnjë rrethane të re që të mund të legjitimojë
ankimuesin në pretendimet e tij lidhur me rivlerësimin e datës 24.10.2016.
Sa mësipër arsyetuar Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues
nuk legjitimohet për paraqitjen e ankesës në Komisionin e Prokurimit Publik e rrjedhimisht
pretendimet e tij lidhur nuk merren në shqytim nga KPP.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Albania Satellite
Communication” sh.p.k për skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Communication
Progress’ sh.p.k dhe “Idea Tel” sh.p.k Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin
63, pika 1, 2 dhe 6, të ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” ku parashikohet
shprehimisht se: “Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur
është dëmtuar ose rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në
kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
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 skualifikuar 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 skualifikohet
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.
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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”, të ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Albania Satellite
Communication” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr.
REF-39039-05-23-2016 me objekt: “Për shërbimin e intranet dhe internet në zyrat
postare,Filial dhe Degë”, me fond limit 43.000.000 lekë pa TVSH e zhvilluar nё
datёn 22.06.2016, nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a .
2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
3. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2271 Protokolli; Datë 09.11.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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