KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 147/2016

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 17.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё komisionit të vlerësimit të ofertave
në lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Tower”
sh.p.k. nga procedura e prokurimit “Shërbim konsulence”, me
nr. REF-21305-12-29-2015, me objekt “Supervizion punimesh
Sistemim asfaltim e masa inxhinierike në km 21+050, në
rrugën Qafë Thanë - Lin – Pogradec”, me fond limit
4.457.693,60 lekë (pa TVSH), publikuar në datën 30.12.2015,
nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar”.

Ankimues:

“Tower” sh.p.k.
Rr. “Fadil Rada”, Shkalla 2, Kati 3, Ap.9, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Autoriteti Rrugor Shqiptar
Rruga “Sami Frashëri”, nr.33, 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 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 e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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, në datën 05.02.2016 ankesë në rrugë
elektronike pranë autoritetit kontraktor, i cili deri më datë 13.02.2016 nuk ka kthyer asnjë
përgjigje zyrtare. Në vijim, operatori ekonomik ankimues 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. Nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 30.12.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Shërbim
konsulence”, me nr. REF-21305-12-29-2015, me objekt “Supervizion punimesh Sistemim
asfaltim e masa inxhinierike në km 21+050, në rrugën Qafë Thanë - Lin – Pogradec”, me
fond limit 4.457.693,60 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 13.01.2016 autoriteti kontraktor ka zhvilluar fazën e parë të kësaj procedure
prokurimi.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët
sipas klasifikimit të datës 29.01.2016 janë renditur si më poshtë:
1. “Zenit - 06” sh.p.k.
kualifikuar
2. “Infra Konsult” sh.p.k.
kualifikuar
3. “Taulant” sh.p.k.
kualifikuar
4. “A & E Engineering” sh.p.k.
kualifikuar
5. “S.D.C.” sh.p.k.
skualifikuar
6. “Erald -G” sh.p.k.
kualifikuar
7. “Derbi - E” sh.p.k.
kualifikuar
8. “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
kualifikuar
9. “Tower” sh.p.k.
skualifikuar
10. “M.A.K. Studio” sh.p.k.
skualifikuar
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II.3. Në datën 29.01.2016 operatori ekonomik “Tower” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4. Në datën 05.02.2016 operatori ekonomik “Tower” sh.p.k., deklaron se ka depozituar
nëpërmjet mesazhit elektronik ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet
e skualfikimit të tij.
II.5. Operatori ekonomik ankimues sqaron se deri në datën 13.02.2016 nuk ka marrë asnjë
njoftim nga autoriteti kontraktor në lidhje me ankesën.
II.6. Nё datёn 23.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij të dhëna nga autoriteti kontraktor.
II.7. Në datën 01.03.2016, nëpërmjet shkresës nr. 137/1 prot., datë 01.03.2016 me objekt:
“Informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Supervizion punimesh
Sistemim asfaltim e masa inxhinierike në km 21+050, në rrugën Qafë Thanë – Lin –
Pogradec”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
Sipas informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se:
Nga data 13.01.2016 deri në datën 29.01.2016, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave shqyrtoi
në sistem të gjitha kërkesat për shprehje interesi, të paraqitura nga operatorët e interesuar
ekonomik.
U bë shqyrtimi i dokumentave të paraqitura nga kandidatët, në bazë të kritereve të
përzgjedhjes, të përcaktuara në njoftim nga ku u konstatua se:
1. Operatori ekonomik “Taulant” sh.p.k. plotëson kriteret e kërkuara në dokumentat e
tenderit.
2. Operatori ekonomik “A & E Engineering” sh.p.k. plotëson kriteret e kërkuara në
dokumentat e tenderit.
3. Operatori ekonomik “Derbi – E” sh.p.k. plotëson kriteret e kërkuara në dokumentat
e tenderit.
4. Operatori ekonomik “Erald - G” sh.p.k. plotëson kriteret e kërkuara në dokumentat
e tenderit.
5. Operatori ekonomik “Gjeokonsult & Co” sh.p.k. plotëson kriteret e kërkuara në
dokumentat e tenderit.
6. Operatori ekonomik “Infrakonsult” sh.p.k. plotëson kriteret e kërkuara në
dokumentat e tenderit.
7. Operatori ekonomik “M.A.K. Studio” sh.p.k. nuk plotëson kriteret e përcaktuara në
dokumentat e tenderit [...].
8. Operatori ekonomik “S.D.C.” sh.p.k. nuk plotëson kriteret e përcaktuara në
dokumentat e tenderit [...].
9. Operatori ekonomik “Tower” sh.p.k. nuk plotëson kriteret e përcaktuara në
dokumentat e tenderit [...].
10. Operatori ekonomik “Zenit - 06” sh.p.k. plotëson kriteret e kërkuara në dokumentat
e tenderit.
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Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi: t’ju drejtohet me një ftesë operatorëve të
kualifikur, që përbëjnë listën e shkurtër, si më poshtë:
1.“Zenit - 06” sh.p.k.
2.“Infra Konsult” sh.p.k.
3.“Taulant” sh.p.k.
4.“A & E Engineering” sh.p.k.
5. “Erald -G” sh.p.k.
6.“Derbi - E” sh.p.k.
7.“Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
Të skualifikojë operatorët ekonomikë si më poshtë:
1.“M.A.K. Studio” sh.p.k.
2.“S.D.C.” sh.p.k.
3.“Tower” sh.p.k.
Autoriteti kontraktor ka respektuar afatet e ankimimit dhe nuk ka patur ankesa nga
operatorët ekonomikë të skualifikuar.
Në përfundim të afateve të ankimit autoriteti kontraktor ka vijuar me Ftesën për
propozim me nr. 10792/4 prot., datë 09.02.2016 dhe afati kohor për dorëzimin dhe
hapjen e propozimit është 24.02.2016.
Në datën 24.02.2016 ora 11:00, autoriteti kontraktor ka vijuar me pranimin e zarfave
me propozimin teknik dhe ekonomik, për objektin e mësipërm.
Ishin ftuar për paraqitjen e kërkesës për propozim, operatorët e mëposhtëm:
1.“Taulant” sh.p.k.
2. “A & E Engineering” sh.p.k.
3. “Derbi - E” sh.p.k.
4. “Erald -G” sh.p.k.
5. “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
6. “Zenit - 06” sh.p.k.
7.“Infra Konsult” sh.p.k.
Operatorët që i ishin përgjigjur ftesës për dorëzim të propozimeve tekniko ekonomike
ishin:
1.“Taulant” sh.p.k.
2. “A & E Engineering” sh.p.k.
3. “Zenit - 06” sh.p.k.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është duke shqyrtuar ofertat teknike.
Në zbatim të vendimit tuaj nr. 308/1 prot., datë 26.02.2016, ju bëjmë të ditur se
autoriteti kontraktor ka pezulluar procedurën e prokurimit në fjalë deri në shqyrtimin e
ankesës dhe marrjen e një vendimi përfundimtar nga ana juaj[...].
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe informacionit
të dërguar nga autoriteti kontraktor
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Arsyeton
III.1. Ankimi pranë autoritetit kontraktor më datë 05.02.2016 (ashtu sikurse konfirmohet
edhe nga vetë operatori ekonomik në formularin e ankimimit që ky i fundit ka depozituar
më datë 23.02.2016 pranë Komisionit të Prokurimit Publik), është dërguar tek autoriteti
kontraktor në rrugë elektronike me mesazh elektronik dhe jo në formë shkresore sikurse
përcaktohet në nenin 63, pika 1.1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, në të cilin thuhet shprehimisht: “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...”, ndërkohë që nga autoriteti konraktor informohemi
se ky i fundit ka respektuar afatet e ankimimit dhe nuk ka patur ankesa nga operatorët
ekonomikë të skualifikuar.
III.2 Në përvojën e Komisionit të Prokurimit Publik, por edhe në jurisprudencë, me termin
“ankesë me shkrim” është nënkuptuar gjithnjë një ankesë e paraqitur në formë shkresore
zyrtare, në mënyrë që më pas të protokollohet (duke u pajisur me datën dhe numrin përkatës
të protokollit).
III.3 Gjithashtu, në bazë të 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 shqyrton paraprakisht ankesën nga ana formale
duke verifikuar (krahas juridiksionit administrativ dhe kompetencës lëndore, legjitimimit të
ankimuesit dhe respektimit afateve), edhe “elementet e domosdoshëm të ankesës” sipas
përcaktimeve të nenit 17, pika 2 të kësaj VKM-je.
III.4. Duke ju referuar nenit 17, pika 2 e sipërpërmendur, shkronja “dh”, përcakton “Shkallët
e ankimit shoqëruar me dokumentacionin përkatës dhe vendimin e autoritetit kontraktor,
nëse ka”, si një nga “elementët e domosdoshëm të ankesës”.
III.5. Në rastin konkret, operatori ankimues nuk ka depozituar pranë autoritetit kontraktor
një ankesë të hartuar në formën e përcaktuar në ligj (formë shkresore), ç’ka rrjedhimisht
sjell që ai të mos ketë përmbushur detyrimin për ndjekjen e të gjitha shkallëve të ankimimit,
duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementët e domosdoshëm të ankesës”, që
referuar nenit 23, pika 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar, përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit
Publik, për shkak të mungesës së kushteve formale të saj.
Duke mbajtur në konsideratë faktin që sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë ankimi administrativ i paraqitur nga
operatori ankimues pranë autoritetit kontraktor nuk mund të konsiderohet si ezaurim i
shkallëve që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj të vetë ankimuesit, ankimi
nuk ishte hartuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Sa më sipër, mbështetet edhe në pikën 7, të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, ku theksohet që “Mosndjekja e shkallëve të ankimit e bën
ankesën të pavlefshme”.
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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 neneve 17, pika 2 dhe 23, pika 3, shkronja “a”,
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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Tower” sh.p.k, për
procedurën e prokurimit “Shërbim konsulence”, me nr. REF-21305-12-29-2015, me
objekt “Supervizion punimesh Sistemim asfaltim e masa inxhinierike në km 21+050,
në rrugën Qafë Thanë - Lin – Pogradec”, me fond limit 4.457.693,60 lekë (pa
TVSH), publikuar në datën 30.12.2015, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor
Shqiptar.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm 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.308 Protokolli
Datë 23.02.2016

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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