KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P 601/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba
Kryetar
Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 12.11.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e dokumentave të tenderit për procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur” me objekt: “Shërbim Intranet/Internet në Zyra
Postare në Filiale e Degë të Posta Shqiptare sh.a”, me fond limit 36 465
000 (tridhjetë e gjashtëmilion e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë) lekë
(pa TVSH), i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 12.11.2014 nga
autoriteti kontraktor, Interpost sh.p.k.

Ankimues:

“B 360” sh.p.k
Adresa: Rr. “Papa Gjon Pali II”, Pall. 11/1, Ap 11 Tiranë

Palë e ankimuar:

Autoriteti kontraktor, “Interpost” sh.p.k
Adresa: Rr. Reshit Collaku, Nr. 4, 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, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
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organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar.
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, z. Denis Martopullo, z.
Muharrem Çakaj, dhe z. Hektor Muçaj, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të ankimuesit,
dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, si dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori
ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i
fundit, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, 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. Ankimuesi 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 15.10.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor Interpost sh.p.k., procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Shërbim Intranet/Internet në Zyra Postare në
Filiale e Degë të Posta Shqiptare sh.a”, me fond limit 36 465 000 (tridhjetë e gjashtëmilion e
katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë) lekë (pa TVSH), i parashikuar për t’u zhvilluar në datën
12.11.2014 nga autoriteti kontraktor, Interpost sh.p.k.
II.2. Në datën 22.10.2014 operatori ekonomik “B 360” shpk ka paraqitur një ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kërkon modifikimin e dokumentave të tenderit.
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II.3. Në datën 23.10.2014 autoriteti kontraktor me shkresë nr. 205 prot., i ka kthyer përgjigje
ankesës së operatorit ekonomik “B 360” shpk duke i pranuar ankesën pjesërisht.
II.4 Në datën 31.10.2014 operatori ekonomik “B 360” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik duke kërkuar modifikimin e dokumentave të tenderit si më
poshtë:
Në dokumentat e tenderit autoriteti kontraktor ka kërkuar:
1. Operatori ekonomik për sigurimn e cilësisë së shërbimt dhe sigurinë e manaxhimit të të
dhënave në rrjet duhet:
- Të jetë operator TLC
Kjo është kërkesë e paqartë dhe lë vend për keqkuptime, duke qenë se vetë shkurtimi TCL ka disa
shpjegime, kërkuam heqjen e këtij kriteri. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor nuk ka
pranuar që ky kriter të hiqet. Kërkojmë që kërkesa ose të hiqet ose të bëhet:
“Të jetë operator që ofron shërbime të rrjeteve të telekomunikacionit brenda territorit të
Republikës së Shqipërisë. Për të provuar këtë Operatori ekonomik duhet të paraqesë çertifikatën
e konformimit të lëshuar nga AKEP.”
2. Në dokumentat e tenderit autoriteti kontraktor ka kërkuar:
- Të jetë i pajisur me Çertifikatë ISO 9001:2008, në fushën e instalimit dhe shërbimeve të
rrjeteve kombëtare të Komunikimit (sipas objektit të prokurimit);
- Të jetë i pajsur me Çertifikatë ISO 27001, për sigurinë e manaxhimit të të dhënave në
rrjet (sipas objektit të prokurimit).
- Shënim: Çertifikimi i operatorit ekonomik sipas standardeve ISO të mësipërm duhet të
jetë bërë nga autoritete të akredituar në Republikën e Shqipërisë. Operatori ekonomik
duhet të paraqesë kopje të noterizuar të çertifikatës.
AK ka bërë pranim të pjesshëm por nuk ka ndryshuar:
- Të jetë i pajisur me Çertifikatë ISO 9001:2008, në fushën e instalimit dhe shërbimeve të
rrjeteve kombëtare të Komunikimit (sipas objektit të prokurimit);
- Të jetë i pajsur me Çertifikatë ISO 27001, për sigurinë e manaxhimit të të dhënave në
rrjet (sipas objektit të prokurimit).
Ky kriter është haptazi favorizues për një operator të vetëm, dukë lënë vënd për abuzime.
Certifikatat ISO lëshohen për shoqërinë dhe për objektin e veprimtarisë që ato ushtrojnë dhe jo
për cdo lloj veprimtarie në veçanti.
Këkojmë ndryshimin e kërkesës si më poshtë:
-

Të jetë i pajisur me Çertifikatë ISO 9001:2008;
Të jetë i pajisur me Çertifikatë ISO 27001.

3. Tek kapaciteti teknik, pika 2 e 3 në dokumentat e tenderit kërkohet:
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-

Dëshmi për stafin e punonjësve të operatorit ekonomik, ku numri i punonjësve të siguruar
të jetë jo më i vogël se 20 (njëzet) punonjës për cdo muaj për periudhën Janar 2014Shtator 2014, e dëshmuar me:

-

Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për
secilin muaj për periudhën Janar 2014- Shtator 2014;

-

Listëpagesat e punonjësve për periudhën Janar 2014- Shtator 2014 të konfirmuara nga
Administrata Tatimore në të cilën duhet të jenë të përfshirë Inxhinierët e kërkuar;

-

Të ketë në përbërjen e stafit teknik, minimumi:5 Inxhinierë Telekomunikacioni/
Elektronik / Informatik, nga këta minimumi 1 të jetë i paisur me certifikate për shërbime
dhe mirëmbajtje të rrjetit të transmetimit të të dhënave. Vërtetuar me kontratat e punës
shoqëruar me diplomat përkatëse, CV dhe Certifikatat e kualifikimit.

-

Në kthim përgjigje AK nuk ka pranuar modifikimin e këtyre kritereve.
AK ka kërkuar 20 punonjës, ndër këto 5 inxhinierë, pjesa tjetër teknik, financierë, zyrë
juridike etj...
Pse duhen 20 punonjës kur vetëm 5 prej tyre duhen inxhinierë. Ak duhet të shpjegojë
numrim minimal dhe jo maksimal të punonjësve që ai mendon për realizimin e shërbimit
që ai kërkon.
Nga ana tjetër dhe kërkesa për 5 inxhinierë, nuk është bindëse, sepse nuk ka asnjë arsye
që një nga dy inxhinierët që janë për manaxhimin e pajisjeve të rrjetit, do të mund të
kryejnë dhe detyrën e mirëmbajtjes dhe riparimit të difekteve dhe anasjelltas. Apo dhe një
inxhinier nga dy inxhinierët e kërkuar për riparimin e këtyre difekteve mund të mbulojë
dhe punën e monitorimit e këtyre difekteve. Kjo do të sillte harxhim të energjive
inxhinierike, reduktim kostosh dhe çmim të lirë për operatorin ekonomik. Ndërkohë që
monitorimi mund të kryhet fare mirë nga një teknik i kualifikuar.
Pra kërkesa për 20 punonjës dhe 5 inxhinierë është e ekzagjeruar, kërkojmë që kërkesa të
bëhet:
Dëshmi për stafin e punonjësve të operatorit ekonomik, ku numri i punonjësve të siguruar
të jetë jo më i vogël se 8 punonjës për cdo muaj për periudhën Janar 2014-Shtator 2014,
e dëshmuar me:

-

Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për
secilin muaj për periudhën Janar 2014- Shtator 2014;

-

Listëpagesat e punonjësve për periudhën Janar 2014- Shtator 2014 të konfirmuara nga
Administrata Tatimore në të cilën duhet të jenë të përfshirë Inxhinierët e kërkuar;

-

Të ketë në përbërjen e stafit teknik, minimumi:3 Inxhinierë Telekomunikacioni/
Elektronik / Informatik, nga këta minimumi 1 të jetë i paisur me çertifikate për shërbime
dhe mirëmbajtje të rrjetit të transmetimit të të dhënave, si dhe 5 (pesë) teknikë të fushës.
Vërtetuar me kontratat e punës shoqëruar me diplomat përkatëse, CV dhe Certifikatat e
kualifikimit.
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4. Meqenëse AK ka marrë në konsideratë ankimimin tonë, ai ka bërë modifikim dhe dy
shtojca të cilat modifikojnë të njëjtin kriter po japin dy data të ndryshme për zhvillimin e
procedurës. Njëra jep datën 12/11/2014 dhe tjetra 13/11/2014. Kërkojmë të jepet
qartësisht data për zhvillimin e procedurës.
II.5 Në datë 22.10.2014 autoriteti kontaktor ka publikuar shtojcën me ndyshime, duke e shtyrë
datën e zhvillimit të pocedurës së sipëcituar me datë 12.11.2014.
II.6 Me shkresë nr. 212/2, datë 05.11.2014 autoritetit kontraktor ka paraqitur informacionin e
kërkuar lidhur me procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “B 360” shpk se duhet të hiqet kriteri në
shtojcën 7, kapaciteti ligjor pika 2 “a” ku është pëcaktuar se:
Operatori ekonomik për sigurimn e cilësisë së shërbimt dhe sigurinë e manaxhimit të të dhënave
në rrjet duhet:
-

Të jetë operator TLC

III.1.1. Referuar arsyetimit të autoritetit kontraktor se: Operatori TCL është një operator që
ofron shërbime të rrjeteve të telekomunikacionit brenda Territorit të Shqipërisë. Duke qenë se
operatori vendas i mundëson Autoritetit kontraktor një shërbim cilësor dhe të sigurt, gjithashtu
përgjigjet më shpejt në rastet e dedektimit dhe zgjidhjes së problemeve teknike që mund të lindin
gjatë zbatueshmërisë së kontratës.
III.1.2 Në lidhje shtojcën 7, kapaciteti ligjor pika 1 autoriteti kontraktor gjithashtu ka kërkuar që:
Të jetë i regjistruar pranë resgjistrave të AKEP, për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve objekt
prokurimi:
 Autorizim nga AKEP për transmetim të dhënash.
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Autorizim nga AKEP për përdorimin e frekuencave për transmetim të dhënash në të
gjithë Shqipërinë. (Ky Autorizim duhet të paraqitet vetëm në rastin kur Operatori do të
perfshijë në zgjidhjen teknike lidhje wireless).

III.1.3 Në nenin 2, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
“Parimet e përgjithshme”, ku parashikohet shprehimisht se: "Përzgjedhja e fituesve të kontratave
publike realizohet në përputhje me këto parime të përgjithshme :a) mosdiskriminim dhe trajtim i
barabartë i ofertuesve ose kandidatëve;b) transparencë në procedurat e prokurimit; c) barazi në
trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve” .
III.1.4 Në VKM-në nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu
V, pika 2, gërma “a”, përcaktohet:
“[…] Për vendosjen e çdo kriteri për kualifikim, të parashikuar në LPP dhe në këto rregulla,
njësia duhet të argumentojë me hollësi vendosjen e tyre, sipas natyrës dhe vëllimit të kontratës.”
Autoriteti kontraktor kriteret për kualifikim duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë
me objektin e kontratës, dhe te argumentojë me hollësi vendosjen e kriterit të sipërcituar.
Komisioni i Prokurimit Publik në përgjigjen e autoritetit kontraktor nuk ka konstatuar as
argumentimin dhe as shpjegimin në lidhje me TLC-në.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon që autoriteti kontaktor duhej të kerkojë vetëm Autorizimet
e AKEP, qe lidhen e objektin e prokurimit.

Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “B 360 shpk qëndron dhe kriteri duhet të
modifikohet duke u hequr.
III.2. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “B 360” shpk se duhet të modifikohet
kriteri i përcaktuar në shtojcën 7, kapaciteti ligjor ku kërkohet:
- Të jetë i pajisur me Çertifikatë ISO 9001:2008, në fushën e instalimit dhe shërbimeve të
rrjeteve kombëtare të Komunikimit (sipas objektit të prokurimit);
- Të jetë i pajsur me Çertifikatë ISO 27001, për sigurinë e manaxhimit të të dhënave në
rrjet (sipas objektit të prokurimit), Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;
III.2.1 Në pikën 2 (b dhe c), kapaciteti ligjor shtojca 7 e dokumentave standarte të tenderit është
kërkuar kriteri:
“Të jetë i pajisur me Çertifikatë ISO 9001:2008, në fushën e instalimit dhe shërbimeve të
rrjeteve kombëtare të Komunikimit (sipas objektit të prokurimit);
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Të jetë i pajsur me Çertifikatë ISO 27001, për sigurinë e manaxhimit të të dhënave në rrjet
(sipas objektit të prokurimit)”,
III.2.2 Në nenin 46 pika 1 e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndyshuar, përcaktohen të gjitha kriteret e mundshme që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohet dhe jodiskriminuese. Në lidhje me aftësinë teknike përcaktohet se: autoriteti
kontraktor mund të kërkojë, të provojë se operatori ekonomik zotëron 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.
III.2.3. Në VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar
parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat dhe/ose shërbimet i
plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin çertifikata, të lëshuara
nga organe të pavarura, të njohura nga sistemet e standardizimit shqiptar, europian ose
ndërkombëtar. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të
kandidatit ose të ofertuesit. Ato duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”.
III.2.4. Për më tepër, nё VKM-nё nr.1, datё 10.01.2007 “Pёr rregullat e prokurimit publik”, i
ndryshuar, Kreu III, pika 3, gёrma “c”, “ii” përcaktohet shprehimisht se: “Autoriteti kontraktor
mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë: ……. Për kapacitetet teknike dhe
profesionale:
- Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik, për të përmbushur kontratën..”
Çertifikatat ISO (të kërkuar nga autoriteti në DT) janë seria e standardeve që rregullojnë
sistemin e cilësisë ose më mirë, sistemin e menaxhimit të cilësisë, dhe sigurisë, e cila merret me
organizimin e ndërmarrjeve. Të menaxhosh cilësinë do të thotë të menaxhosh eficencën dhe
efikasitetin e proceseve të kompanisë nëpërmjet njohjes, menaxhimit dhe monitorimit të
proceseve, kapacitetit të përfshirjes së burimeve njerëzore, përcaktimit të rolit të drejtuesve të
lartë etj;
Referuar në sa mësipër, KPP gjykon se ky kriter është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me
objektin e kontratës, e si rezultat parashikimi i saj në kriteret e kualifikimit është bërë në
përputhje me parashikimet ligjore të mësipërme.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
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III.3 Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “B 360” shpk për numrin e punonjësve
dhe inxhinierëve, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;
III.3.1 Në dokumentat standarte të tenderit, shtojca 7, pika 2 kapaciteti teknik, nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar si vijon:
“Dëshmi për stafin e punonjësve të operatorit ekonomik, ku numri i punonjësve të siguruar të
jetë jo më i vogël se 20 (njëzet) punonjës për cdo muaj për periudhën Janar 2014-Shtator 2014, e
dëshmuar me:
Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin
muaj për periudhën Janar 2014- Shtator 2014;
Listepagesat e punonjësve për periudhën Janar 2014- Shtator 2014 të konfirmuara nga
Administrata Tatimore në të cilën duhet të jenë të përfshirë Inxhinieret e kerkuar;
Të ketë në përbërjen e stafit teknik, minimumi: 5 Inxhinierë Telekomunikacioni / Elektronik /
Informatik, nga keta minimumi 1 te jete i paisur me certifikate per sherbime dhe mirembajtje te
rrjetit te transmetimit te te dhenave. Vërtetuar me kontratat e punës shoqëruar me diplomat
përkatëse, CV dhe Certifikatat e kualifikimit”
III.3.2 Në VKM-në nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu
III, pika 3, gërma “c”, kërkohet:
“Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti,
qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit, që do kryhet. Autoriteti kontraktor
mund të kërkojë një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar kontratën
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe
licencat profesionale, kur kanë të tilla.”
III.3.3 Në VKM-në nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu
III, pika 3, gërma “ç” kërkohet: “Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat dhe/ose
shërbimet i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata, të
lëshuara nga organe të pavarura, të njohura nga sistemet e standardizimit shqiptar, europian
ose ndërkombëtar. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të
kandidatit ose të ofertuesit. Ato duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me
objektin e kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.”
III.3.4 Referuar ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 46,
pika 1/b të 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.”
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“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, sic është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës;”
Në rastin konkret, duke qenë se:
1) Shërbimi që kërkon të përfitojë autoriteti kontraktor shtrihet në të gjitha degët e filialet e
tij në të gjithë Republikën e Shqipërisë;
2) Afati i parashikuar për përfitimin e këtij shërbimi është 1- vjeçar (12 muaj);
3) Nga autoriteti kontraktor, në termat e references dhe specifikimet teknike është
përshkruar në mënyrë të qartë natyra e kësaj kontrate shërbimi;
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontrator për 20 persona të siguruar
dhe 5 inxhinierë të fushës, është në përpjestim të drejtë dhe e lidhur ngushtë me objektin e kësaj
kontrate shërbimi.
Përsa parashtuar më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.4. Në lidhje më pretendimin e ankimuesit për përcaktimin e datës së tenderit, Komisioni i
Prokurimit Publik sqaron se, në datë 22.10.2014, autoriteti kontraktor ka publikuar shtojcën e
titulluar “modifikim përfundimtar” duke sqaruar të gjithë operatorët ekonomikë se:
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data, 12.11.2014
(dd/mm/vvvv) Ora: 10:00 Vendi: www.app.gov.al.
Referuar kësaj shtojce, si dhe verifikimit në sistemin elektronik të sistemin elektronik të
prokurimeve të datës së re të zhvillimit të procedurës, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
ajo është kryer në përputhje me nenin 42 të LPP.

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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash
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Vendos:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik, “B 360” shpk, vetëm për
pretendimin e pare, për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Shërbim Intranet/Internet në Zyra Postare në Filiale e Degë të Posta Shqiptare sh.a”,
me fond limit 36 465 000 (tridhjetë e gjashtëmilion e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë
mijë) lekë (pa TVSH), i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 12.11.2014 nga autoriteti
kontraktor, Interpost sh.p.k.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me arsyetimet e
mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
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 “B 360” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1738 Prot; Datë 31.10.2014 ;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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Mendim Kundër i anëtarit të Komisionit z. Denis Martopullo
III.3 Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “B 360” shpk për numrin e punonjësve
dhe inxhinierëve, kërkesa për 20 punonjës dhe 5 inxhinierë për periudhën Janar 2014 - Shtator
2014, numri më duket i ekzagjeruar në lidhje me shërbimin;
Anëtar
Denis Martopullo
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