KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 367/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 14.06.2019 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “Blueprint Technologies” sh.p.k në
procedurën e prokurimit me Nr.REF-15966-03-29-2019, me objekt:
“Blerje Tonera dhe Drum per Printer/Fotokopje”, me fond limit 2 249 667
lekë pa tvsh, zhvilluar në datën 11.04.2019 nga autoriteti kontraktor
Gjykata e Apelit Tiranë.”

Ankimues:

“Blueprint Technologies” sh.p.k
Rruga Fortuzi, Nr. 66/1, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Gjykata e Apelit Tiranë
Bulevardi “Zhan D’Ark”, 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 Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim dhe
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V ë r e n:
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 ndryshuar;
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 01.04.2019 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të Agjencisë së
Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me Nr.REF-15966-03-29-2019, me objekt: “Blerje Tonera
dhe Drum per Printer/Fotokopje”, me fond limit 2 249 667 lekë pa tvsh, zhvilluar në datën 11.04.2019
nga autoriteti kontraktor Gjykata e Apelit Tiranë.
II.2. Në datën 16.04.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë njoftuar
elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më poshtë:
1.
2.
3.
4.

“Blueprint Technologies” sh.p.k
“Infosoft Office” sh.p.k
“Erisoni Company” sh.p.k
“Mond Office” sh.p.k

1.912.520 lekë, skualifikuar
2.057.776 lekë, skualifikuar
2.093.350 lekë, kualifikuar
2.100.210 lekë, skualifikuar

Operatori ekonomik “Blueprint Technologies” sh.p.k është skualifikuar nga KVO-ja me argumentin se:
“Ne zbatim te pikes pika 2.3 Kapaciteti Teknik, nenpika 4, Kriteret e vecanta të kualifikimit, për
depozitimin e mostrave të produkteve që operatorët ekonomike ofrojnë, ju kërkua operatoreve, në mënyre
elektronike të depozitonin pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, mostrat e produkteve objekt i këtij tenderi.
Operatori Blueprint Technologies nuk i ka dorezuar te plota mostrat e mallit.”
II.3. Në datën 19.04.2019 operatori ekonomik “Blueprint Technologies” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij në procedurën e prokurimit. Konkretisht
pretendohet:
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“ Në kriteret e kualifikimit ndër të tjera parashikohej dorëzimi i mostrave në fazën e vlerësimit të ofertave,
pa përcaktuar paraprakisht një datë të caktuar. Ne si OE kemi porositur produktin në fjalë sapo kemi marrë
dijeni për procedurën, por duke qënë se produkti është produkt Discontinued nga Canon (nuk prodhohet
më) prokurimi i tij kërkonte më shumë kohë se koha në dispozicion.
Në datën 12.04.2019 nëpërmjet rubrikës së mesazheve në SPE, njoftohemi për paraqitjen e mostrave pranë
AK brenda datës 15.04.2019, ora 13.00. Përfaqësuesi ynë ka paraqitur të gjitha mostrat, me përjashtim të
artikullit 11 dhe 12 konkretisht:
11 CANON iRC4580i
12 CANON C-EXV17BK

2
1

9.000
9.000

Gjithsej 3 njësi të prokuruara ose 1.25% e vlerës së tenderit.
Skualifikimi i OE “Blueprint Technologies” sh.p.k është bërë me arsyetimin se:
“Ne zbatim te pikes pika 2.3 Kapaciteti Teknik, nenpika 4, Kriteret e vecanta të kualifikimit, për
depozitimin e mostrave të produkteve që operatorët ekonomike ofrojnë, iu kërkua operatoreve, në mënyre
elektronike, të depozitonin pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, mostrat e produkteve objekt i këtij tenderi.
Operatori Blueprint Technologies nuk i ka dorezuar te plota mostrat e mallit.”
Sic dhe përmendëm më sipër, nuk janë dorëzuar gjithsej 2 mostra, që përfaqësojnë 1.25% të vlerës së
produkteve të këtij pokurimi, kjo për arsye se ky produkt është Discontinued (nuk prodhohet më nga Canon)
dhe gjetja e këtij produkti është e vështirë, gjithsesi ne kemi marrë masa që këtë produkt ta kishim gjendje
përpara afatit të realizimit të kontratës nëse do të shpalleshim fitues. […]
OE “Blueprint Technologies” sh.p.k ka ngarkuar në SPE ndër të tjera:
- ISO 9001:2015 e Blueprint Technologies
- ISO 14001:2015 e Blueprint Technologies
- ISO 27001:2015 e Blueprint Technologies
- Deklaratë për origjinën e mallit ku deklaron se produkti 11 e 12 do të jenë produkte të prodhuar
nga CANON me vend origjine Europën ose Japoninë si dhe foto të produkteve të ofertuara ku
duket qartë Part numbers të këtyre produkteve dhe përputhshmëria me specifikimet teknike të
kërkuara nga AK.
[…]. OE gjykon se paraqitja e mostrave ditën e hapjes së ofertave paraqet vështirësi për operatorët
ekonomikë, në kushtet kur produkti në fjalë Canon EXV 17 (për të cilin duhet paraqitur mostra përkatëse)
nuk prodhohet më nga Canon, ndërkohë që synimi i autoritetit kontraktor përmbushet edhe me anë të
dokumentacionit të mësipërm të kërkuar nga ky i fundit (katalog, deklaratë, certifikata cilësie, fotografi
etj.)…. Gjykojmë se kërkesa e mësipërme e autoritetit kontraktor nuk është proporcionale me objektin e
prokurimit, natyrën, përmasat e kontratës si edhe me qëllimin e kërkuar nga vetë autoriteti kontraktor dhe
për këtë arsye autoriteti kontraktor nuk duhet të kishte skualifikuar OE Blueprint Technologies.”
II.5. Nëpërmjet shkresës Nr.2417/1 Prot., datë 25.04.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 06.05.2019 operatori ekonomik “Blueprint Technologies” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.
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II.7. Në datën 13.05.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 810/2 prot., shkresa
e autoritetit kontraktor nr. 2775 prot., datë 10.05.2019, bashkëngjitur informacioni e dokumentacioni mbi
zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj si dhe informacionit dhe dokumentacionit
të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Blueprint Technologies” sh.p.k
se: “Ne zbatim te pikes pika 2.3 Kapaciteti Teknik, nenpika 4, Kriteret e vecanta të kualifikimit, për
depozitimin e mostrave të produkteve që operatorët ekonomike ofrojnë, i’u kërkua operatoreve, në
mënyre elektronike, të depozitonin pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, mostrat e produkteve objekt i këtij
tenderi. Operatori Blueprint Technologies nuk i ka dorezuar te plota mostrat e mallit”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Për kapacitetin teknik”, pika 4, nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Ne fazen e Vleresimit te Ofertave, kompanive pjesmarrese ne tender do t’u kerkohet depozitimi i
mostrave te produkteve qe ato ofrojne. Ky depozitim do te behet sipas njoftimit perkates te Gjykates te
Apelit Tirane
• Mostrat te jene origjinale; te mos jene te rimbushura (Recondition); te mos jene te
ricikluara(Remanufactured); te jene te paketuara e te pahapura ,te jene te shoqeruara me pulle sigurie
nga prodhuesi dhe me vulen e vete operatorit qe do shpallet fitues.
• Furnizimi me Tonera /Bojra Gjykates se Apelit Tirane do behet nga operatori ekonomik fitues me
bojra identike me mostrat e depozituara nga kjo kompani ne fazen e Vleresimit te Ofertave.
• Pas perfundimit te tenderit, operatoreve ekonomik jo fitues do tu kthehen mostrat e produkteve te
depozituara ne fazen e Vleresimit te Ofertave.”
III.1.2 Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” të dokumentave të procedurës së prokuirmit objekt ankimi,
përcaktohet si më poshtë:
Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:
Nr

Marka e printerit

Modeli i Printerit

Color

Part Number

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Printer HP
Printer HP
Printer Lexmark
Printer Lexmark
Printer Lexmark
Printer Lexmark
Drum Lexmark
Printer Epson
Printer OKI
Drum OKI

Hp LaserJet P1005-1006
Hp LaserJet P1102
Lexmark E260
Lexmark T640
Lexmark MS312dn
Lexmark MS417dn
Lexmark MS417dn
Epson Ëorkforce Al-Mx200dn
B432
B432/412

Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black

CB435A
CE285A
E260A11E
64016SE
50F1H00
51B2H00
50F0Z00
C13S050709
45807120
44574302

Toner/ nr.
faqes
1500
1600
3500
6000
5000
8500
60000
2500
7000
25000
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fotokopje Canon
Drum (black), Fotokopje Canon
Fotokopje Xerox
Drum , Fotokopje Xerox
Fotokopje Xerox
Drum , Fotokopje Xerox

iRC4580i
C-EXV17BK
Xerox 5225A
WorkCentre 5225A
Versalink B7030
Versalink B7030

Black
Black
Black
Black
Black
Black

C-EXV17BK
0258B002AA
106R01306
101R00434
106R03396
113R00779

26000
60000
30000
50000
30000
80000

*Për printera që kanë prodhim produktesh bazuar në lokacione, të përshtatet Part number me
Shqipërinë
Specifikimi i Materialeve:
Tonerat e siperkerkuara duhet te plotesojne kriteret e meposhtme:
 Tonerat dhe Drum te jene ne ambalazhe orgjinale , te pajisur me elemente sigurie qe te garantoje
orgjinalitetin e tyre
 Tonerat dhe Drum nuk duhet te jene te rimbushur (Reconditioned)
 Tonerat dhe Drum nuk duhet te jene te ricikluara (Remanufactured)
 Tonerat dhe Drum duhet të plotësojnë specifikimet mbi numrin e kopjove dhe Part Nr. tonerit,
sipas tabelës mësipër.
Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë
të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e
ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të
kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
III.1.3. Në shtojcën 10 “Sasia dhe grafiku i lëvrimit” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet si më poshtë:
Sasia e mallit që kërkohet:
Nr.

Marka e printerit/
Copy Machine

Modeli I Printerit/
Copy Machine

Part Number

Toner/ Drum
nr. faqes

Njesia
(Cope)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Printer HP
Printer HP
Printer Lexmark
Printer Lexmark
Printer Lexmark
Printer Lexmark
Dram Lexmark
Printer Epson
Printer OKI
Dram OKI
Toner Fotokopje Canon
Dram (bllack) Fotokopje Canon
Toner Fotokopje Xerox
Drum Fotokopje Xerox
Toner Fotokopje Xerox
Drum Fotokopje Xerox

LaserJet P1005-1006
LaserJet P1102
Lexmark E260
Lexmark T640
Lexmark MS312
Lexmark MS417
Lexmark MS417dn
Epson AL-MXX200 DN
OKI B412/432
B432/412
iRC4580i
C-EXV17BK
Xerox 5225A
WorkCentre 5225A
Versalink B7030
Versalink B7030

CB435A
CE285A
E260A11E
64016SE
50F1H00
51B2H00
50F0Z00
C13S050709
45807120
44574302
C-EXV17BK
0258B002AA
106R01306
101R00434
106R03396
113R00779

1500
1600
3500
6000
5000
8500
60000
2500
7000
25000
26000
60000
30000
50000
30000
80000

50
20
40
2
29
39
2
20
20
8
2
1
1
1
3
1

Afatet e lëvrimit: 20 ditë nga lidhja e kontratës
III.1.4. Referuar ankesës së paraqitur nga shoqëria Blueprint Technologies” sh.p.k, rezulton se ankimuesi
pohon se nga ana e tij nuk janë dorëzuar gjithsej 2 mostra, që përfaqësojnë 1.25% të vlerës së produkteve
të këtij pokurimi, por kjo mosparaqitje e mostrave të mësipërme argumentohet me faktin se ky produkt
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është Discontinued (nuk prodhohet më nga Canon) dhe gjetja e këtij produkti është e vështirë, por këtë
produkt do ta kishte gjendje përpara afatit të realizimit të kontratës nëse do të shpalleshin fitues.
III.1.5. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i
vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që
do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të
tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe
personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës;
III.1.6. Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë 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.1.7. Në nenin 23, pika 1 e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet se: “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve
që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e
prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e
ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të
kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara”
III.1.8. Në nenin 27 pika 6 e VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, “Kontratat e Mallrave” parashikohet shprehimisht 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 kërkesën e tij,
brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit;
III.1.9. Në dokumentat e tenderit, Kreu II “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, Seksioni 1 “Hartimi i
Ofertës”, është përcaktuar shprehimisht: “Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do
të refuzohen si të papranueshme”.
III.1.10. Referuar kriterit të vecantë të kualifikimit rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar shprehimisht që ne fazen e Vleresimit te Ofertave, shoqërive pjesmarrese ne tender do t’u
kerkohet depozitimi i mostrave te produkteve qe ato ofrojne dhe ky depozitim do te behet sipas njoftimit
perkates te Gjykates te Apelit Tirane.
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Ashtu sikundër edhe pala ankimuese ka pranuar në ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor dhe
Komisionin e Prokurimit Publik, dy mostra kjo shoqëri nuk ka mundur ti dorëzojë me argumentin e
pamjaftueshmërisë së kohës. Sqarojmë se, bazuar edhe në nenin 82 pika 1 të ligjit 44/2015 “Kodi i
Procedurave Administrative i RSH”, barra e provës për të vërtetuar plotësimin e kriterit të përcaktuar nga
autoriteti kontraktor, bie mbi operatorin ekonomik, i cili në rastin konkret ka dështuar ta vërtetojë atë.
III.1.11.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. Gjithashtu 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. 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.
III.1.10. Akoma më tej, KPP sqaron se nëse operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në
lidhje me kriteret e vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit ka patur në dispozicion
momentin procedurial të paraqitjes së ankesës lidhur me kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit,
parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Në nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit,
operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen
e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa
ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e
depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në
Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”. Komisioni gjykon se
është detyrë e operatorëve ekonomikë të përgatisin ofertat e tyre në përputhje me kriteret dhe kushtet e
vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për sa kohë që i kanë pranuar ato dhe nuk
i kanë bërë në asnjë rast objekt ankimimi.
III.1.11. Gjithashtu, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët ekonomikë
të cilët kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose mënyrës
së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte paqartësi
në lidhje mbi plotësimin e kërkesës së mësipërme, ka patur në dispozicion momentin procedurial të
paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri në pesë ditë para dorëzimit të ofertave
parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “[…] Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për
dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të
dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më
vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet
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brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë
nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin
përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.

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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “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 operatori ekonomik “Blueprint Technologies” sh.p.k për
procedurën e prokurimit me Nr.REF-15966-03-29-2019, me objekt: “Blerje Tonera dhe Drum
per Printer/Fotokopje”, me fond limit 2 249 667 lekë pa tvsh, zhvilluar në datën 11.04.2019 nga
autoriteti kontraktor Gjykata e Apelit Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 810 Protokolli,
Datë 13.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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