REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 121/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:

Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 09.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e kritereve për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për
propozime” me referencë Ref-22990-02-05-2016 me objekt:
“Shërbim printimi i manaxhuar”, me fond limit 4.200.725 lekë pa
TVSH, i parashikuar për t’u zhvilluar në datë 20.02.2016 nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë.

Ankimues:

“Kallfa” sh.p.k
Rruga “Perlat Rexhepi”, ND. 1, H 13. Tiranё.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë
Rruga “Sami Frasheri” Nr.3

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 ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,

Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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
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.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 05.02.2016 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me referencë Ref-22990-02-05-2016 me objekt: “Shërbim
printimi i manaxhuar”, me fond limit 4.200.725 lekë pa TVSH, i parashikuar për t’u zhvilluar në
datë 20.02.2016 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë.
II.2. Në datën 10.02.2016 operatori ekonomik “Kallfa” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku ka kërkuar ndryshimin e kërkesve për kualifikim të dokumentave të
tenderit të publikuara nga autoriteti kontraktor.
II.2.1 Në datën 13.02.2016 nëpërmjet shtojcës publikuar i ka kthyer përgjigje ankimuesit duke ia
pranuar pjesërisht atë.
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II.3. Në datën 18.02.2016 operatori ekonomik “Kallfa” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, ku ka kërkuar ndryshimin e kërkesve për kualifikim të
dokumentave të tenderit të publikuara nga autoriteti kontraktor si më poshtë:
(i)

Në dokumentat e tenderit, shtojca 9 “Specifikimet teknike” autoriteti kontraktor për
një nga pajisjet ka përcaktua shpejtësinë 16 faqe/min., po në këtë shtojcë të Softëare
për menaxhimin e pajisjeve të printimit të kërkohet që I gjithë sistemi duhet të jetë
automatic dhe të minitorohet nga një qendër e vetme si dhe pikat të tjera që duhet të
plotësohen nga softëare.
Theksojmë se këto kërkesa nuk mund të shkojnë bashkë pasi pajisjet të cilat kanë një
shpejtësi printimi të përafërt me 16 faqe/minutë të disa brandeve kryesore dhe të
mirënjohura nuk është e mundur të menaxhohet përmes një softëare për manaxhimin
e pajisjeve të printimit dhe që i gjithë sistemi duhet të jetë automatik dhe të
minitorohet nga një qendër e vetme. Bazuar në nenin 23 të LPP-së që kërkon nga AK
dhënien e specifikimeve të qarta teknike kërkojmë të rishikohet kjo pikë e
specifikimeve pasi me këto specifikime projekti nuk mund të realizohet sipas
kërkesave tuaja.

(ii)

Në shtojcën 12 “Termat e referencës”, thuhet: “Pajisjet duhet të implementohen
brenda 10 ditësh nga firmosja e kontratës”
“Theksojmë se një kërkesë e tillë është e pamundur të plotësohet, dhe jo në raport me
natyrën e kontratës që prokurohet pasi për cdo kompani do të ishte e pamundur që të
instalonte 140 pajisje multifunksionale në 6 komisariate brenda 10 ditësh. Neni 46 i
LPP-së thotë që kërkesat të jenë në raport me natyrën e kontratës që prokurohet ndaj
dhe kërkojmë që kjo pikë të rishikohet dhe koha e implementimit të jetë 20-30 ditë.”

II.4. Nëpërmjet shkresës me nr. 2378 prot., datë 01.03.2016, protokolluar me tonën 260/2 datë
01.03.2016 është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit
ekonomik ankimues. Në lidhje me ankimimin e operatorit ekonomik “Kallfa” sh.p.k autoriteti
kontraktor sqaron se:
(i)

Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Kallfa” sh.p.k ku thekson se paisjet të
cilat kanë një shpejtësi printimi të përafërt me 16 faqe/minut nuk është e mundur të
menaxhohet përmes një softëare për menaxhimin e pajisjeve të printimit.

Autoriteti Kontraktor në specifikimet teknike për pajisjet e printimit është shprehur qartë ku të
gjitha të dhënat janë sipass studimit dhe hartimit të specifikimeve, (kto të bazuar dhe në
realizimin e kontratës së vitit 2015, ku me këto të dhëna specifikime teknike firma fituese ka
operuar dhe realizuar kontratën sipas kushteve të kërkuara që nga fillimi i procedurës;
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(ii)

Operatori ekonomik Kallfa kërkon implementimin e pajisjeve të jetë 25-30 ditë nga
data e lidhjes së kontratës.

Kontrata aktuale e shërbimit përfundon pas pak ditësh dhe implementimi i pajisjeve duhet të
bëhet brenda afatit të caktuar nga ana jonë (10 ditë). Shtyrja e implementimit me 20 ditë të tjera
shkakton boshllëk prej disa ditësh në shërbim, garantimi i shërbimit të printimit pa ndërprejrje
është kriter i pandryshuar.

III

Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendmin e operatorit ekonomik “Kallfa” sh.p.k për paisjet të cilat kanë një
shpejtësi printimi të përafërt me 16 faqe/minut nuk është e mundur të menaxhohet përmes një
softëare për menaxhimin e pajisjeve të printimit, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se:
III.1.1 Në dokumentet e tenderit, tek shtojca 9 tek “Specifikimet teknike”, publikuar nga ana e
autoritetit kontraktor kërkohet pika është përcaktuar:

Fotokopje/Printer/Skaner

[………………………………………………………………
…….]

Teknologjia
Shpejtesia

Lazer/Bardh/zi
16 faqe/min

Softëare per menaxhimin e pajisjeve te printimit
Softëare duhet te mundesoje opsionet e
meposhtme
1 Monitorimin e pajisjeve dhe statusit te tyre.
2 Menaxhimin dhe konfigurimin e pajisjeve ne
menyre te centralizuar
4

3 Lajmerimin me email per sasine e printimeve ne
fillim te cdo muaji
4 Menaxhimin e pajsijeve me usera.
5 Aksesimi i pajisjeve duhet te behet me Pin Code
ose Access Card
6 Dergimi i emaileve automatike ne rast te shfaqjes
se problemeve teknike
7 Dergimi i emaileve automatike qe tregon statusin e
tonerit.
8 Krijimi i raporteve per sasine e printimeve,
fotokopjimeve, skanimeve per secilin user,
departament, drejtori…etc.
9 Softëare duhet te ruaje ne databaze orarin e
printimit, emrin e skedarit te printuar, sasine e
faqeve, menyra e printimit duplex apo simplex,
formati i printimit…etj.
10 I gjithe sistemi duhet te jete automatik dhe te
monitorohet nga nje qender e vetme.

III.1.2 Në shtojcën 11, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit, autoriteti kontraktor kerkon te kryeje
sherbimin e printimit/fotokopjimit/skanimit te dokumentave sipas te dhenave te meposhtme:
Numri i printimeve dhe fotokopjimeve:

Nr

Emërtimi
Shërbim printimi A4 badh/zi

Sasia/fije
1.680.290 fije A4

Grafiku lëvrimit
Gjatë vitit/sipas kërkese

Afati i përfundimit të kontratës 31 Dhjetor 2016
III.1.3 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 e
5

mëposhtme 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.”
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionion 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.1.4. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e Shërbimeve”, pika 1 dhe 3, përcaktohet se: “Specifikimet teknike duhet të
përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë
cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme
për funksionet e kërkuara.
3. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
dokumentet konkrete që duhet”
III.1.5. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e Shërbimeve”, pika 5 “ç”, përcaktohet se: Për të provuar kapacitetet teknike
dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: “Dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në
dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur
kontratën”
Sa mësipër, lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Kallfa” sh.p.k ku thekson se paisjet të
cilat kanë një shpejtësi printimi të përafërt me 16 faqe/minut nuk është e mundur të menaxhohet
përmes një softëare për menaxhimin e pajisjeve të printimit.
Autoriteti Kontraktor në specifikimet teknike për pajisjet e printimit është shprehur qartë ku të
gjitha të dhënat janë sipas studimit dhe hartimit të specifikimeve, (kto të bazuar dhe në
realizimin e kontratës së vitit 2015, ku me këto të dhëna specifikime teknike firma fituese ka
operuar dhe realizuar kontratën sipas kushteve të kërkuara që nga fillimi i procedurës;
III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, referuar
dispozitave ligjore të sipërcituara, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që
operatori ekonomik zotëron kapacitetet e duhura në lidhje me pajisjet, në përputhje dhe në
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përpjesëtim me natyrën dhe volumin e kontratës objekt prokurimi.
Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e
biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e
prokurimit publik.
Duke iu referuar natyrës së shërbimit, (proceseve të saj ku në vetvete përmban element të
kontratës së shërbimit dhe kontratës së mallrave) si edhe sasisë së kërkuar nga autoriteti
kontraktor Shërbim printimi A4 badh/zi1.680.290 fije A4, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon
se për autoritetin kontraktor është e nevojshme që të përfitohet shërbimi që është shërbim
printimi dhe sasia e fletëve që do të printojë. Referuar natyrës së shërbimit si dhe rëndësisë për
përfitimin e këtij shërbimi dhe institucionit që e prokuron, manaxhimi nga qendra e kontrollit
është e domosdoshme. Teknikisht dhe aktualisht është e realizueshme, marrë shkas dhe nga
informacioni i autoritetit kontraktor.
KPP sqaron se, menaxhimi i printimit nga qendra është dizejnuar për të ndihmuar, për të marrë
kontrollin e pajisjeve dhe për të zvogëluar shpenzimet, për të rritur bashkëpunimin, menaxhimin
e dokumenteve në mënyrë më efikase, kontrollon hyrjet, forcon sigurinë, bën menaxhimin e
konsumit dhe ofron mbështetje të vazhdueshme të mirëmbajtjes.
Kjo kategori ofron aftësinë për të menaxhuar, siguron printim të sigurt për dokumentet
elektronike dhe dixhitale.
Këto karakteristika mundësojnë kontrollin e kostot, rritjen e efikasitetit dhe komunikimin më të
mirë, duke reduktuar rrezikun dhe duke ndihmuar për të përmbushur standardet më të larta të
pajtueshmërisë dhe vazhdimësinë e punës.
Kjo zgjidhje softuerike me bazë dhe shërbime të fokusuar ul koston dhe përmirëson kthimin e
investimit për vendosjen e pajisjeve në rrjet zyre. Teknologjitë e tilla ofrojnë pajisjet e
automatizuara, duke lehtësuar procesin e menaxhimit të prodhimit për shërbimin e rrjetit.
Gjithashtu përfshin zgjidhje për ndjekjen, matjen dhe monitorimin e prodhimit të dokumentave
për pajisje zyre ëorkgroup, si dhe zgjidhjet e sigurisë të bazuara që parandalojnë qasje të
paautorizuar në pajisjet e prodhimit dhe të lidhura me informacionin.
Referuar bazës së të dhënave në mjedise të shpërndara të grupeve të punës, duke siguruar
mbështetje për të avancuar aplikacione printimi të shpërndara.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2 Lidhur me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik ”Kallfa” sh.p.k, në lidhje se:
”Pajisjet duhet të implementohen brenda 10 ditësh nga firmosja e kontratës”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1 Në shtojcën 7 ”Kriteret e Përgjithshme”, “Kapaciteti teknik” është kërkuar që:

7

“Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimalisht 4 punonjës (imxhinier/IT) të fushës,
që do të ndjekë zbatimin e kontratës. Kjo të vërtetohet me dorëzimin e listpagesave të 3 muajve të
fundit si dhe diplomat dhe CV përkatëse“
III.2.1 Në shtojcën 12 “Termat e referencës”, për të realizuar sistemin e menaxhimit të
shërbimit të printimit/fotokopjimit/skanimit kërkohen 140 pajisje të pasqyruara në specifikimet
teknike:
- 20 pajisje printer/fotokopje/skaner me 25 faqe në minut A3/A4, bardh e zi
- 115 pajisje printer/fotokopje/skaner me 16 faqe në minut A4, bardh e zi
- 5
pajisje printer/fotokopje/skaner me 16 faqe në minut A4, me ngjyra
 Pajisjet do të vendosen në ambjentet e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë dhe
Komisariatet nr 1,2,3,4,5,6.
 Pajisjet duhet të implementohen brenda 10 ditësh nga firmosja e kontratës.
III.2.2 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 e
mëposhtme 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.”
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionion 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.”
Në nenin 55, pika “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht.
Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese: “Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kritere
të ndryshme të lidhura me objektin e kontratës që prokurohet, si: cilësia, çmimi, cilësitë teknike,
karakteristikat estetike, funksionale, mjedisore, kostot e funksionimit, efektshmëria ekonomike,
shërbimi pas shitjes dhe asistenca teknike, data dhe periudha e lëvrimit ose periudha e
ekzekutimit, me kusht që këto kritere të jenë objektive dhe jodiskriminuese”
III.2.3 Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 27, “Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të
rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP dhe
që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara. Autoriteti kontraktor në
dokumentet e tenderit parashikon sasinë e mallrave që do të lëvrojë si dhe grafikun e lëvrimit të
mallrave.
III.2.5. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e
gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të
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paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit
me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, referuar dispozitave ligjore të sipërcituara, për autoritetin
kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik plotëson specifikimet teknike
në lidhje me pajisjet që prokurohen, në përputhje dhe në përpjesëtim me natyrën dhe volumin e
kontratës objekt prokurimi.
Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e
biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e
prokurimit publik.
Në rastin konkret kërkesa për “implementimin brenda 10 ditësh nga firmosja e kontratës“ duke
qenë se pajisjet do të instalohen, implementohen dhe konfigurohen sipas grafikut të shpërndarjes
nëpër 6 komisariate, nuk është në proporcion me kontratën objekt prokurimi.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor në përcaktimin e afateve kohore të
zbatimit të kontratës duhet ta përcaktojë afatin e lëvrimit në një interval të mjaftueshëm kohe në
të cilën operatorët ekonomikë objektivisht të realizojnë lëvrimin e shërbimit brenda afateve.
Duke iu referuar natyrës së shërbimit së kërkuar nga autoriteti kontraktor Shërbim printimi A4
badh/zi1.680.290 fije A4, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se koha e përcaktuar prej 10
(dhjetë) ditësh është e pamjaftueshme dhe jo në proporcion me natyrën e kontratës. Për këto
arsye K.P.P gjykon se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë dokumentet e tenderit duke
parashikuar një afat kohor më të arsyeshëm ( më të gjatë) për zbatimin e kontratës.
Përsa mësipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.3. Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se në datën
22.02.2016 Komisioni i Vlerësimit të ofertave ka vazhduar me hapjen e ofertave.
Në këto kushte, teknikisht nuk mund të kryhet asnjë veprim për modifikimin e dokumentave të
tenderit të mësipërm dhe shtyrjen e datës së tenderit. Për pasojë autoriteti kontraktor duhet të
anulojë procedurën e prokurimit.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor se hapja e
ofertave është kryer në kundërshtim të ligjit për prokurimin publik, pasi autoriteti kontraktor
duhet të respektonte afatin prej 10 ditë që ligji i njeh si të drejtë operatorit ekonomik ankimues
për të ushtruar të drejtën e ankimimit pranë KPP-së.
Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, neni 63, pika 6,
përcaktohet 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 e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor”.
9

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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri

Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Kallfa” sh.p.k,
për procedurën e prokurimit me “Kërkesë për propozime” me referencë Ref-2299002-05-2016 me objekt: “Shërbim printimi i manaxhuar”, me fond limit 4.200.725
lekë pa TVSH, i parashikuar për t’u zhvilluar në datë 20.02.2016 nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të
Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
“Kallfa” sh.p.k
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 260 Protokolli; Datë 18.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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