VENDIM
K.P.P. 611/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 18.09.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Victoria-Al” sh.p.k
në procedurën e prokurimit me Nr. Ref-69157-05-16-2018, me
objekt: “Blerje shkume sintetike”, me fond limit 2 760 000 lekë pa
tvsh, zhvilluar nё datёn 28.05.2018, nga autoriteti kontraktor,
Albpetrol sh.a.

Ankimues:

“Victoria-Al” sh.p.k
Rr. “Muhanet Gjollesha”, Nr. 58, Shkalla 1, Ap.3,
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Albpetrol sh.a
Lagja “29 Marsi” Patos, Selia Rruga Fier – Patos, km 7

Subjekt i Interesuar:

“Formula” sh.p.k
Rr. “T.Keko”, Nd. Nr. 253, H.3, Kati përdhe, K.P 1023, 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
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17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

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 17.05.2018 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me Nr. Ref-69157-05-16-2018, me objekt:
“Blerje shkume sintetike”, me fond limit 2 760 000 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 28.05.2018,
nga autoriteti kontraktor, Albpetrol sh.a.
II.2. Në datën 11.06.2018 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.

“Victoria-Al” sh.p.k
“I-Fire” sh.p.k
“Formula” sh.p.k
“Trinity Trade Company” sh.p.k

2.070.000 lekë, skualifikuar
2.072.760 lekë, skualifikuar
2.280.000 lekë, kualifikuar
2.314.800 lekë, skualifikuar
2

5. “SuperStar-B” sh.p.k
6. “Vibtis” sh.p.k

2.640.000 lekë, skualifikuar
2.760.000 lekë, skualifikuar

Operatori ekonomik “Victoria-Al” sh.p.k rezulton i skualifikuar pasi:
“Ne kerkesat per kualifikim te DST eshte kerkuar flete analize per mallin objekt prokurimi, leshuar
nga nje institucion i akredituar ne Republiken e Shqiperise. Rezulton se shoqeria Juaj nuk e ka
paraqitur kete dokument. Per sa i perket shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Akreditimin
sipas te ciles kjo drejtori nuk ka akredituar asnje laborator testues te shkumes sintetike, KVO ka
konstatuar se ne kete procedure prokurimi kane marre pjese operatore te tjere ekonomike te cilet
kane paraqitur flete analize per mallin objekt prokurimi nga Inspektoriati Shteteror Teknik dhe
Industrial.”
II.3. Në datën 14.06.2018 operatori ekonomik “Victoria-Al” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij në procedurën e prokurimit.
Konkretisht pretendohet:
“Në datën 11.06.2018 jemi njohur në faqen zyrtare të APP-së me vlerësimin për procedurën me
objekt: “Blerje shkumë sintetike”, të zhvilluar nga autoriteti juaj. Sipas vlerësimit, shoqëria jonë
është renditur e para me ofertën ekonomike më të ulët, por është refuzuar për arsye se nuk kemi
paraqitur fletë analizë për mallin objekt prokurimi, lëshuar nga një institucion i akredituar në Rep.
Shqipërisë.
KVO në vlerësimin e saj nuk ka marrë parasysh shkresën lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e
Akreditimit, i cili është organi më i lartë për zbatimin e ligjit 116/2014 për Akreditimin e organeve
të vlerësimit dhe të konformitetit. Në shkresën nr. 207/1 prot., datë 24.05.2018 shprehimisht
cilësohet se: “Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit nuk ka akredituar asnjë laborator testues, i
cili mund të kryejë analizat e shkumës sintetike për fikjen e zjarrit”. Pavarësisht se oferta jonë
është oferta ekonomike më e ulët dhe plotësojmë të gjitha kriteret e përgjtihshme dhe të vecanta
për kualifikim, KVO ka skualifikuar pa të drejtë shoqërinë “Victoria-Al” sh.p.k.
KVO-ja ka refuzuar informacionin zyrtar të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit dhe ka
pranuar të vlefshme fletë analizën për mallin objekt prokurimi të paraqitur nga OE “Formula”
sh.p.k, të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial.
KVO nuk ka kryer asnjë verifikim nëse ky Inspektoriat është akredituar për të kryer analizën e
mallit objekt prokurimi, si kundër është kërkuar në kriteret e vecanta të kualifikimit, pika 2.3,
Kapaciteti teknik, pika e) si më poshtë:
Fletë analize për mallin objekt prokurimi (shkumë sintetike) të kërkuar, lëshuar nga një institucion
i akredituar në Republikën e Shqipërisë, sipas së cilës plotësohen standardet teknike të kërkuara
(Fleta e analizës të jetë lëshuar jo më parë se 3 (tre) muaj nga data e publikimit të tenderit).
Bazuar sa më lart i jemi drejtuar me shkresë zyrtare nr. 4647 prot., datë 12.06.2018 Inspektoiatit
Shtetëror Teknik dhe Industrial për të na informuar nëse janë të akredituar për të kryer analizën
e mallit objekt prokurimi “Shkumë sisntetike” sipas kërkesës së autoritetit kontraktor.
Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial na ka konfirmuar verbalisht në momentin e
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protokollimit të kërkesës sonë se laboratori i tekstileve nuk është akredituar për të kryer analizën
e mallit objekt prokurimi “Shkumë sintetike”.
KVO në kundërshtim të plotë me ligjin ka kualifikuar OE “Formula” sh.p.k i renditur i treti në
vlerësimet për procedurën me objekt “Blerje shkumë sistetike”.
Ju njoftojmë se jemi në pritje të përgjigjes zyrtare nga ISHTI përsa kemi konfirmim verbal prej
tyre, por duke qënë se jemi në afatet e ankimimit me institucionin tuaj, po ju dërgojmë kopje të
kërkesës sonë të protokolluar me nr. 4647 prot., datë 12.06.2018.”
II.4. Nëpërmjet shkresës nr.5046/1 prot., datë 20.06.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit si vijon:
“Në përgjigje të ankesës suaj, protokolluar në Albpetrol sh.a Patos me nr. 5046 prot., datë
14.06.2018, lidhur me prokurimin me objekt: “Blerje shkumë sistetike”, me fond limit 2.760.000
lekë pa tvsh, ju bëjmë me dije se:
Zyrtari i vetëm i ngarkuar me urdhër nr. 4192/7 prot., datë 14.06.2018 nga titullari i institucionit
për shqyrtimin e kësaj ankese, vërejti se:
Në kundërshtim me pikën 2.3, gërma “e”, kriteret e vecanta të kualifikimit të DST, operatori
ekonomik “Victoria-Al” sh.p.k nuk ka paraqitur fletë analizë të mallit objekt prokurimi (shkumë
sistetike), të lëshuar nga një institucion i akredituar në Republikën e Shqipërisë, sipas së cilës do të
vlerësohej nëse malli plotëson standardet teknike të kërkuara.
Referuar dokumentacionit të paraqitur nga operatorë të tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë
prokurimi, rezulton se në Republikën e Shqipërisë ka një institucion shtetëror i cili kryen analizat
për mallin objekt prokurimi. Institucioni i cili kryen këto lloj analizash është Inspektoriati Shtetëror
Teknik Industrial.
Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit në përgjigjen e saj shprehet se: “Kjo Drejtori nuk ka të
akredituar asnjë laborator i cili mund të kryejë analizat e shkumës sistetike”. Në interpretim të kësaj
përgjigje del e qartë se kjo Drejtori shprehet vetëm për ato organizma që janë brenda strukturave
të kësaj drejtorie dhe jo për institucion shtetëror në Republikën e Shqipërisë.
Përsa më sipër autoriteti kontraktor Albpetrol sh.a vendosi të mos marrë parasysh ankesën e
operatorit ekonomik “Victoria-Al” sh.p.k .”
II.5. Në datën 25.06.2018 operatori ekonomik “Victoria-Al” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor. Gjithashtu jepen argumentat shtesë si vijon:
“[...] Në përgjigje të kërkesës sonë, më datë 18.06.2018, me shkresën nr. 4647/1 prot.,
Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial ka konfirmuar shkresën e DPA. Konkretisht nga ana
e këtij të fundit është deklaruar shprehimisht se: “Laboratori pranë ISHTI nuk ka akreditimin për
kryerjen e analizave të produktit “Shkumë sitetike” objekt i kësaj procedure prokurimi. Këtë
dokument e kemi dërguar po më datë 18.06.2018 pranë AK-së, në sistemin elektronik të faqes së
APP-së dhe sërish, në mënyrë të pakuptimtë, nuk është marrë parasysh.”
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II.6. Në datën 05.07.2018 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 1170/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 5444/1 prot., datë 02.07.2018, me objekt: “Informacion përsa
kërkohet në Vendimin tuaj 1170/1 Protokolli, datë 26.06.2018”, 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 “Victoria-Al” sh.p.k., se:
“Ne kerkesat per kualifikim te DST eshte kerkuar flete analize per mallin objekt prokurimi, leshuar
nga nje institucion i akredituar ne Republiken e Shqiperise. Rezulton se shoqeria Juaj nuk e ka
paraqitur kete dokument. Per sa i perket shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Akreditimin
sipas te ciles kjo drejtori nuk ka akredituar asnje laborator testues te shkumes sintetike, KVO ka
konstatuar se ne kete procedure prokurimi kane marre pjese operatore te tjere ekonomike te cilet
kane paraqitur flete analize per mallin objekt prokurimi nga Inspektoriati Shteteror Teknik dhe
Industrial”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, gërma “e”, rezulton
se nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar plotësimi i kërkesave si më poshtë vijon:
“Flete analize per mallin objekt prokurimi (shkume sintetike) te kerkuar, leshuar nga nje
institucion i akredituar ne Republiken e Shqiperise, sipas se ciles plotesohen standartet teknike te
kerkuara. (Fleta e analizes te jete e leshuar jo me pare se 3 (tre) muaj nga data e publikimit te
tenderit).”
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtij kriteri
operatori ekonomik ankimues “Victoria-Al” sh.p.k ka dorëzuar:
-

Shkresën nr. 207/1 prot., datë 24.05.2018 me objekt: “Kthim përgjgije tuajës “Kërkesë për
informim””, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, Ministria e Financave dhe
Ekonomisë, për shoqërinë “Victoria-Al” sh.p.k, me përmbajtje si më poshtë:
“Drejtoria e Përgjithshme e Akredititmit u njoh me kërkesën tuaj të datës 24 Maj 2018
“Kërkesë për informim” dhe ju njofton se kjo drejtori nuk ka të akredituar asnjë laborator
testues, i cili mund të kryejë analizat e shkumës sintetike për fikjen e zjarrit”.
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III.1.3. Në nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1 gërma “b” dhe 2 e ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet 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:
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.”,
“Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë,
përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit.. […]”
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.1.4. Në nenin 27 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, të ndryshuar, pika 6, 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 kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit
përfundimtar të anulimit; dhe/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.”
Ndrësa në nenin 30 “Kërkesat e cilësisë” të VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se: Autoriteti kontraktor, për të
vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund
t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë
akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike
u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në
përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, duke respektuar edhe parimin e
mosdiskriminimit”.
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III.1.5. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ si dhe
parashtrimeve me shkrim të operatorit ekonomik ankimues rezulton se në datën 12.06.2018 ,
nëpërmjet shkresës nr. 4647 prot., operatori ekonomik ankimues i është drejtuar Inspektoriatit
Shtetëror Teknik dhe Industrial, duke i kërkuar informacion si më poshtë vijon:
“Shoqëria “Victoria-Al” sh.p.k me NIPT K........T, me objekt Import&Eksport shitje me shumicë
pajisje për mbrojtjen nga zjarri, është e interesuar të na informoni nëse institucioni juaj është
akredituar për shërbimin e analizës për produktin si më poshtë:
 Fletë analize për mallin: shkumë sistetike 3-6% për shuarjen e zjarrit, lëshuar nga një
institucion i akredituar në Republikën e Shqipërisë.
Ju lutemi brenda mundësive, kërkojmë informacion zyrtar nga ana juaj, nëse institucioni juaj
është i akredituar për këtë shërbim specifik, në zbatim të ligjit nr. 116/2014 për Akreditimin e
Organeve të Vlerësimit të Konformitetit në Republikën e Shqipërisë.”
Nëpërmjet shkresës nr. 4047/1 prot., datë 18.06.2018, me objekt: “Kthim përgjigje” Inspektoriati
Shtetëror Teknik dhe Industrial i është përgjigjur shoqërisë “Victoria-Al” sh.p.k si vijon:
“Në përgjgije të kërkesës suaj me Prot/hyrës nr. 4647, datë 12.062.108, në lidhje me akreditimin
për shërbimin specifik: shkumë sintetike 3-6% për shuarjen e zjarrit, ju informojmë sa vijon:
Laboratori Qëndror i Kontrollit pranë Inspektoriatit Shtetëror Teknik dhe Industrial, pjesë e të
cilit është dhe Laboratori i Tekstil-Lëkurë Këpucës, kryen analiza bazuar në standade shtesëror
që kryennë Republikën e Shqipërisë.
Laboratori është i pajisur me instrumentat e nevojshëm dhe personelin e kualifikuar për kryerjen
e këtyre analizave. Për shkak të disa afateve kohore dhe plotësimit të anës dokumentare, për
momentin laboratori nuk ka akreditimin për shërbimin specifik që ju kërkoni por analizat e kryera
në laboratorin tonë krahasuar me ato të origjinës së produktit, rezultatet kanë qënë gjithmonë
ekuivalente."
III.1.7. Pas një verifikimi të kryer në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit
http://dpa.gov.al/sq/organizma-te-akredituara, lidhur me organizmat e akredituara nga DPA,
rezulton se Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial nuk është e akredituar për analizat e
shkumës sintetike. Për më tepër, rezulton se Drejtoria e Përgjithshme e Akredititmit nuk ka të
akredituar asnjë laborator testues, i cili mund të kryejë analizat e shkumës sintetike.
III.1.8. Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta
për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike,
financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit
me sukses të kontratës.
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Në rastin konkret, rezulton se në Republikën e Shqipërisë nuk ka të adredituar asnjë laborator
testues, i cili mund të kryejë analizat e shkumës sintetike për fikjen e zjarrit, pohim i konfirmuar
nga Drejtoria e Përgjithshme e Akredititmit, i cili ka detyrim ligjor të bëjë akreditimin e tyre në
Republikën e Shqipërisë, sipas legjislacionit në fuqi.
Sipas autoritetit kontraktor, Inspektoriati Shtetëror Teknik Industrial është institucioni shtetëror në
Republikën e Shqipërisë i cili kryen analizat për mallin objekt prokurimi, por nga informacioni i
marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Akredititmit rezulton se në Republikën e Shqipërisë nuk ka
të adredituar asnjë laborator testues, i cili mund të kryejë analizat e shkumës sintetike për fikjen e
zjarrit, përfshirë këtu edhe institucionin në fjalë. Këtë pohim e konfirmon edhe vetë Inspektoriati
Shtetëror Teknik Industrial, i cili është shprehur se nuk është i akredituar për shërbimin specifik
“shkumë sintetike 3-6% për shuarjen e zjarrit”.
Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nga ana e autoritetit kontraktor,
në dokumentat e procedurës së prokurimit me Nr. Ref-69157-05-16-2018, me objekt: “Blerje
shkume sintetike”, me fond limit 2 760 000 lekë pa tvsh, është vendosur kushti që operatori
ekonomik duhet të paraqesë flete analize per mallin objekt prokurimi (shkume sintetike) te
kerkuar, leshuar nga nje institucion i akredituar ne Republiken e Shqiperise, sipas se ciles
plotesohen standardet teknike te kerkuara, por operatori ekonomik “Victoria-Al” sh.p.k, ka
provuar me dokumentacion të plotë se ky kusht është i parealizueshëm pasi aktualisht nuk ka asnjë
institucion të akredituar në Republikën e Shqipërisë që të kryejë analiza, dhe për pasojë të nxjerrë
fletë analizë për mallin objekt prokurimi.
Pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Victoria-Al” sh.p.k 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 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 pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Victoria-Al” sh.p.k për
procedurën e prokurimit me Nr. Ref-69157-05-16-2018, me objekt: “Blerje shkume
sintetike”, me fond limit 2 760 000 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 28.05.2018, nga
autoriteti kontraktor, Albpetrol sh.a.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Victoria-Al” sh.p.k, dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si mësipër, duke
e kualifikuar këtë ofertues.
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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 operatori
ekonomik “Victoria-Al” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 1170 Protokolli,
Datë 25.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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