REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 138/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO-së për skualifikimin e
operatorit ekonomik “ABCom” sh.p.k nga procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-2125012-29-2015, me objekt, “Blerje Shërbim Interneti i
Përqendruar 350Mbit/s”, me fond limit 3.480.555
lekë, zhvilluar në datë 11.01.2016, nga autoriteti
kontraktor Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së
Informacionit.

Operatori Ekonomik Ankimues:

“ABCom” sh.p.k
Rr. “Ibrahim Rugova”, ND. 42, H. 7, Ap. 6, Nj.B.nr. 5,
KP 1019, Tiranë.

Autoriteti kontraktor:

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rruga “Papa Gjon Pali II” Nr. 3, 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”,
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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e 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
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.
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 29.12.2015 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura
e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21250-12-29-2015, me objekt, “Blerje
Shërbim Interneti i Përqendruar 350Mbit/s”, me fond limit 3.480.555 lekë, zhvilluar në datë
11.01.2016, nga autoriteti kontraktor Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.
II.2. Në datën 11.01.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 22.01.2016 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit
janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e
skualifikuar, si më poshtë:
“Albanian Satellite Communications” sh.p.k.
“Abissnet” sh.p.k.
“ABCom” sh.p.k.

0,00 lekë,
2.451.960,00 lekë,
2.499.000,00 lekë,

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;

II.4. Në datën 29.01.2016 opertaori ekonomik “ABCom” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij, e konkretisht:
1. Nuk plotëson pikën 3 të kapacitetit teknik pasi:
- Për z. A.A. është paraqitur fotokopje e panoterizuar e diplomës;
- Për znj. G.T. (A.) është paraqitur fotokopje e panoterizuar e diplomës;
- Për z. A.D. është paraqitur fotokopje e panoterizuar e kontratës së punës;
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-

Për z. A.Z. është paraqitur fotokopje e panoterizuar e diplomës dhe e kontratës së
punës;
Për z. D.K. është paraqitur fotokopje e panoterizuar e kontratës së punës;
Për z. E.G. është paraqitur fotokopje e panoterizuar e kontratës së punës;
Për z. E.H. është paraqitur fotokopje e panoterizuar e kontratës së punës;
Për z. R.Sh. është paraqitur fotokopje e panoterizuar e kontratës së punës;

2. Nuk plotëson pikën 4 të kapacitetit teknik pasi:
a. Listëpagesat sipas formularit të përcaktuar E-SIG 025/a, të konfirmuara nga
Dega e Tatim Taksave, nuk janë plotësisht të lexueshme sepse disa prej të
dhënave janë të fshehura;
b. Për muajt Shtator, Tetor dhe Nëntor janë paraqitur fotokopje të panoterizuara të
listëpagesave;
II.5. Në datën 12.02.2016 operatori ekonomik “ABCom” sh.p.k., duke mos marrë përgjigje
prej autoritetit kontraktor, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të
njëjtin objekt si në ankesën e depozituar në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit.
II.6. Në datën 18.02.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe informacionit
e dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor,

Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “ABCom” sh.p.k, se nuk plotëson
pikën 3 të kapacitetit teknik
- Për z. A.A. është paraqitur fotokopje e panoterizuar e diplomës;
- Për znj. G.T. (A.) është paraqitur fotokopje e panoterizuar e diplomës;
- Për z. A.D. është paraqitur fotokopje e panoterizuar e kontratës së punës;
- Për z. A.Z. është paraqitur fotokopje e panoterizuar e diplomës dhe e kontratës së
punës;
- Për z. D.K. është paraqitur fotokopje e panoterizuar e kontratës së punës;
- Për z. E.G. është paraqitur fotokopje e panoterizuar e kontratës së punës;
- Për z. E.H. është paraqitur fotokopje e panoterizuar e kontratës së punës;
- Për z. R.Sh. është paraqitur fotokopje e panoterizuar e kontratës së punës;
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, pika 3 e Kapacitetit teknik përcaktohet:
“Operatori ekonomik, për zbatimin e kontratës duhet të ketë të punësuar në stafin e tij jo më
3

pak se 10 (dhjetë) Inxhinierë, të diplomuar në fushën e Telekomunikacionit dhe/ose
Elektrike dhe/ose Teknologji Informacioni, që do të kryejnë shërbimin e konfigurimit dhe
instalimit të shërbimit, për të cilët duhet të paraqesë kopje të noterizuar të diplomës, CV (e
firmosura), çertifikata dhe kontratat e punës.”
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “ABCom”
sh.p.k. rezulton se, ky i fundit, për z. A.A., znj. G.T. (A.), z. A.D., z. A.Z., z. D.K., z. E.G.,
z. E.H., z. R.Sh. ka dorëzuar:
a) kopje të Diplomës;
b) kopje të kontratës së punës;
c) kopje të CV-së;
III.1.3. Në nenin 46, të LPP-së parashikohet se: “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.”
III.1.4. Në nenin 53, pika 1 të LPP-së parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, kur e shikon të
arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe
krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. …”
III.1.5. Në udhëzimin Nr. 08, Datë 22/05/2015 “Për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave në
sistemin e prokurimit elektronik” të Agjencisë së Prokurimit Publik përcaktohet “Pas
publikimit të njoftimit të fituesit për procedurën e prokurimit apo për lotin specifik,
operatorit ekonomik të shpallur fitues, përpara lidhjes së kontratës, njësia e prokurimit i
kërkon të paraqesë në formë të shkruar të gjithë dokumentacionin e paraqitur në tender
(origjinal ose fotokopje e noterizuar), i cili, verifikohet nga komisioni i vlerësimit të ofertave
dhe bëhet pjesë e dosjes së tenderit.”
III.1.6. Në nenin 21, pika 1 të Ligjit Nr. 7961, dt. 12.07.1995 “Kodi i Punës i RSH-së”, i
ndryshuar, parashikohet se “Kontrata e punës mund të lidhet dhe ndryshohet me gojë ose me
shkrim. Ajo mund të ndryshohet vetëm në marrëveshje midis palëve. Çdo ndryshim i
kontratës së shkruar, në dëm të punëmarrësit, duhet të përfundohet me shkrim.”
Në pikën 4 të po këtij neni parashikohet se “Kur kontrata e punës lidhet me gojë,
punëdhënësi është i detyruar që, brenda 30 ditëve nga data e lidhjes së kontratës, të hartojë
me shkrim dokumentin përkatës, të nënshkruar prej tij dhe punëmarrësit, ku të përfshihen
sidomos elementet e parashikuara në pikën 3 të këtij neni. Moshartimi i këtij dokumenti me
shkrim nuk cenon vlefshmërinë e kontratës, por sjell vetëm përgjegjësinë e punëdhënësit,
sipas nenit 202 pika 2 të këtij Kodi.”
III.1.7. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë 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 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. Në këtë kuptim, për Autoritetin Kontraktor është e
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rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetin teknik e konkretisht “të
ketë të punësuar në stafin e tij jo më pak se 10 (dhjetë) Inxhinierë, të diplomuar në fushën e
Telekomunikacionit dhe/ose Elektrike dhe/ose Teknologji Informacioni, që do të kryejnë
shërbimin e konfigurimit dhe instalimit të shërbimit”.
III.1.8. Lidhur me pretendimet e autoritetit kontraktor për kontratat individuale të punës, të
dorëzuara nga ankimuesi, KPP sqaron se, kontrata e punës është një marrëdhënie e krijuar
ndërmjet palëve, në rastin konkret ndërmjet shoqërisë “ABCom” sh.p.k. dhe punonjësve të
sipërcituar me vullnetin e tyre të lirë, për realizimin e funksioneve të tyre si edhe një
marrëdhënie e pavaruar që nuk ndikohet nga kushtet e përcaktura në dokumentat e tenderit
nga autoriteti kontraktor.
Kontrata e lidhur ndërmjet tyre është një veprim juridik, që referuar Kodit Civil, është
“shfaqja e ligjshme e vullnetit të personit fizik ose juridik, që synon të krijojë, të ndryshojë
ose të shuajë të drejta ose detyrime civile”. Kontrata e lidhur mes palëve është një
veprimtari apo marrëdhënie e brendshme, e cila mund të jetë edhe e ndryshueshme në kohë.
Për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që në momentin e zhvillimit të procedurës së
prokurimit, operatori ekonomik të vërtetojë se disponon kapacitete në lidhje me eksperiencat
e mëparshme, makineritë e pajisjet, punonjësit dhe personelin e duhur, etj., duke realizuar
edhe qëllimin e vendosjes së këtyre kritereve, për të kualifikuar një shoqëri që plotëson të
gjitha kriteret dhe kërkesat e autoritetit kontraktor.
III.1.9. Për sa i përket pretendimeve të autoritetit kontraktor, lidhur me diplomat e dorëzuara
për inxhinierët e sipërcituar, Komisioni gjykon se procesi i dorëzimit të dokumentave prej
operatorëve ekonomikë në S.P.E. lidhet me konvertimin e tyre nga hard copy në
informacion dixhital (elektronik), informacion ky tashmë i aksesueshëm vetëm nëpërmjet
kompjuterit dhe për të cilin nuk ka më kuptim gjykimi i origjinalitetit dhe askush nuk mund
të gjykojë nëse një dokument në format elektronik është kopje apo original. Për më tepër që
operatorët ekonomikë në procedurat e prokurimit ku marrin pjesë, dorëzojnë deklarata mbi
përgjegjësinë që ata mbajnë për dokumentacionin që paraqesin.
Akoma më tej, KPP gjykon se, gjatë procesit të vlerësimit të ofertave autoriteti kontraktor
ka në dispozicion momentin procedurial të parashikuar nga neni 53 pika 1 e LPP-së në të
cilin parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve
sqarime për ofertat e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të
këtyre ofertave. Pa cenuar dispozitat e parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk
duhet të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë
ndryshimet në çmim apo ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të
vlefshme.”. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimit
administrativ, K.P.P. gjykon se autoriteti kontraktor në asnjë rast gjatë procesit të vlerësimit
të ofertave nuk ka gjykuar të arsyeshme kërkimin e sqarimeve për operatorin ekonomik
ankimues në lidhje me pretendimin e ngritur sa më lart. K.P.P. gjykon se me anë të
dokumentacionit të operatori ekonomik ankimues ka plotësuar kërkesën e autoritetit
kontraktor.
Sa më sipër, operatori ekonomik ankimues “ABCom” sh.p.k., me dokumentacionin e
dorëzuar në S.P.E., plotëson dukshëm kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në
Dokumentet e Tenderit në përputhje me dispozitat ligjore sipërcituar, duke garantuar
5

autoritetin kontraktor në realizimin me sukses të kontratës, e rrjedhimisht pretendimi i tij
qendron.
III.2. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “ABCom” sh.p.k, se nuk plotëson
pikën 4 të kapacitetit teknik pasi:
a. Listëpagesat sipas formularit të përcaktuar E-SIG 025/a, të konfirmuara nga Dega e
Tatim Taksave, nuk janë plotësisht të lexueshme sepse disa prej të dhënave janë të
fshehura;
b. Për muajt Shtator, Tetor dhe Nëntor janë paraqitur fotokopje të panoterizuara të
listëpagesave;
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, pika 4 e Kapacitetit teknik përcaktohet:
“Inxhinierët duhet të jenë pjesë e stafit të operatorit ekonomik ofertues për periudhen Maj –
Nëntor 2015. Kjo të dëshmohet me vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e
punonjësve të siguruar për periudhën Maj – Nëntor 2015 dhe të shoqërohet me listëpagesat
e plotësuara rregullisht sipas formularit të përcaktuar E-SIG 025/a të konfirmuara nga
Dega e Tatim Taksave ku është i regjistruar, ku të jenë të pasqyruar për çdo muaj dhjetë
punonjësit e kërkuar.”
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “ABCom”
sh.p.k. rezulton se, ky i fundit ka dorëzuar vërtetim nr. 17 prot., datë 06.01.2016, për
kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, për periudhën Janar – Nëntor 2015, ku
konstatohen mesatarish mbi 400 të punësuar, shoqëruar me listëpagesat për muajt Maj –
Nëntor 2015 ku rezultojnë edhe emrat e dhjetë inxhinierëve, dokumentat e të cilëve janë
dorëzuar nga shoqëria “ABCom” sh.p.k. në këtë procedurë prokurimi.
III.2.3. Referuar Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore”, i ndryshuar, si
dhe VKM nr. 55 datë 03.02.2010 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore
dhe të dokumentave të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, i ndryshuar
përcaktohet se: “Duke filluar nga periudha tatimore Janar 2013, deklarimi i Listëpagesave
Esig 025 dhe Formularëve të ndryshimit të numrit të punonjësve Esig 027 do të kryhet
vetëm në mënyrë elektronike”.
III.2.4. Në nenin 46, të LPP-së parashikohet se: “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.”
III.2.5. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë 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 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. Në këtë kuptim, referuar kriterit të sipërcituar, për
Autoritetin Kontraktor është e rëndësishme të provohet që Inxhinierët, e paraqitur prej
ankimuesit në këtë procedurë prokurimi, të jenë pjesë e stafit të kësaj shoqërie për periudhen
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Maj – Nëntor 2015. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar, të dorëzuar prej
ankimuesit rezulton se numri i punonjësve është shum herë më i lartë se ai i kërkuar nga
autoriteti kontraktor në DT.
III.2.6. Sa i takon pretendimit të autoritetit kontraktor se … listëpagesat nuk janë plotësisht
të lexueshme sepse disa prej të dhënave janë të fshehura, KPP konstaton se formularët Esig
025, të dorëzuara nga operatori ekonomik ankimues “ABCom” sh.p.k., nuk kanë të
lexueshme (informacion i mbajtur konfidencial nga ankimuesi) vetëm të dhënat që kanë
lidhje me vlerën ekonomike të pagës bruto të punonjësve dhe atë të kontributeve për
sigurimet shoëerore e shëndetësore, elemente këto të cilat nuk cënojnë përmbushjen e
kriterit të sipërcituar, të përcaktuar në D.T. pasi, ky kriter në vetvete përcakton qartë
detyrimin që Inxhinierët duhet të jenë pjesë e stafit të operatorit ekonomik ofertues për
periudhen Maj – Nëntor 2015. Referuar dokumentacionit përkatës, numri i inxhinierëve të
paraqitur nga shoqëria “ABCom” sh.p.k. është në përputhje me kërkesën e autoritetit
kontraktor dhe për periudhën kohore të kërkuar, të dhjetë këta inxhinierë figurojnë në
listëpagesat e muajve Maj – Dhjetor 2015.
III.2.7. Për sa i takon pretendimit të autoritetit kontraktor se për muajt Shtator, Tetor dhe
Nëntor janë paraqitur fotokopje të panoterizuara të listëpagesave, referuar kriterit të
përcaktuar në pikën 4 të Kapacitetit teknik, KPP gjykon se nuk është kërkuar që listëpagesat
të dorëzohen të noterizuara. Akoma më tej, referuar dispozitës ligjore të sipërcituar në pikën
III.2.3., Komisioni sqaron autoritetin kontraktor se deklarimi i Listëpagesave Esig 025 dhe
Formularëve të ndryshimit të numrit të punonjësve Esig 027, kryhet vetëm në mënyrë
elektronike (informacion dixhital). Sidoqoftë, nëse autoriteti kontraktor ka pasur dyshime,
mund të kishte kryer verifikimet përkatëse në mënyrë që të krijonte bindjen për vërtetësinë
apo saktësinë e tyre.
Sa më sipër, operatori ekonomik ankimues “ABCom” sh.p.k., me dokumentacionin e
sipërcituar, plotëson dukshëm kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në Dokumentet
e Tenderit në përputhje me bazen ligjore të sipërcituar, duke garantuar autoritetin kontraktor
në realizimin me sukses të kontratës, e rrjedhimisht pretendimi i tij qendron.
III.3. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik ka konstatuar se, në datën 12.02.2016
autoriteti kontraktor ka anuluar procedurën në fjalë të prokurimit.
III.3.1. Duke qenë se, në datën 29.01.2016 opertaori ekonomik “ABCom” sh.p.k. ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe në datën 12.02.2016, duke mos marrë
përgjigje prej autoritetit kontraktor, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar,
neni 63, pika 6, në të cilin 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.”, Komisioni gjykon se ky veprim i autoritetit
kontraktor është kryer në shkelje të këtij ligji, pasi autoriteti kontraktor duhet të respektonte
afatin prej 10 ditë që ligji i njeh si të drejtë operatorit ekonomik ankimues për të vijuar me
ankimimin pranë KPP.
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III.3.2. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor duhet të
marrë masat e domosdoshme për zbatimin e detyrimeve, duke vepruar konform “Manualit
të përdorimit të sistemit të prokurimit elektronik për Njësinë e Prokurimit”, datë 02.04.2012,
i cili gjendet i publikuar në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, në të cilin
përcaktohet procedura që duhet ndjekur në rastin kur autoritetet kontraktore ndodhen në
kushtet e “…rikthimit të një procedure në sistem, pas veprimit të anulimit”.
Komisioni i Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor, i cili nuk ka
respektuar përfundimin e afatit të ankimimit, si një e drejtë ligjore e operatorit ekonomik
ankimues “ABCom” sh.p.k.
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 “ABCom” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21250-12-29-2015, me
objekt “Blerje Shërbim Interneti i Përqendruar 350Mbit/s”, me fond limit 3.480.555
lekë, zhvilluar në datë 11.01.2016, nga autoriteti kontraktor Agjencia Kombëtare e
Shoqërisë së Informacionit.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 22.01.2016 mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “ABCom” sh.p.k. dhe mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё
Prokurimit Publik, tё korrigjojë shkeljet, duke e kualifikuar atë.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “ABCom” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 186 Protokolli; Datë 12.02.2016;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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