REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 599/2019
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 11.09.2019, shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës të
operatorit ekonomik “Blueprint Technologies” sh.p.k., në proçedurën
e prokurimit, “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-33241-08-092019, me objekt: “Blerje bojëra për printer”, me fond limit 718,075
lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 26.08.2019, nga autoriteti
kontraktor, Autoriteti i Mediave Audiovizive.

Ankimues:

Operatori ekonomik “Blueprint Technologies” sh.p.k.
Adresa: Rr. “Fortuzi”, 66/1, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Autoriteti i Mediave Audiovizive
Adresa: Rr. “Papa Gjon Pali II”, Ndërtesa nr. 15, Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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
Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për
miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga ankimuesi, Komisioni
i Prokurimit Publik konstatoi se, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ankimuesi ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi
dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Ankimuesi 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. Ankimuesi ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
I.4. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se kjo procedurë prokurimi është zhvilluar nga
autoriteti kontraktor, referuar nenit 34 “Kërkesë për propozim”, si një nga procedurat standarde të
prokurimit të parashikuara nga ligji për prokurimin publik.

II
Rrethanat e çështjes
II.1.Në datën 13.08.2019, në sistemin e prokurimeve elektronike është publikuar procedura e
prokurimit, “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-33241-08-09-2019, me objekt: “Blerje bojëra për
printer”, me fond limit 718,075 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 26.08.2019, nga autoriteti
kontraktor, Autoriteti i Mediave Audiovizive.
II.2.Në datën 26.08.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3.Në datën 30.08.2019, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave.
II.4.Në datën 30.08.2019, operatori ekonomik “Blueprint Technologies” sh.p.k. ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e autoritetit kontraktor për
skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
II.5.Nga verifikimet e kryera në dokumentacionin e paraqitur pranë KPP, me anë të shkresës
nr.2940/16prot., datë 03.09.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
ankimues, duke mos e pranuar ankesën e paraqitur prej tij.
II.6.Në datën 06.09.2019, operatori ekonomik “Blueprint Technologies” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor, për procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
Arsyeton:
III.1. Para shqyrtimit në themel të pretendimeve të ankimuesve, në zbatim të nenit 30, pika 2 të
Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, në të cilin parashikohet se “1. Komisioni
shqyrton ankesën brenda objektit dhe shkaqeve të parashtruara në ankesë. 2. Përjashtimisht, kur ka
lidhje midis objektit të ankesës dhe vendimeve apo veprimeve të tjera të autoritetit kontraktor gjatë
procedurës së prokurimit, Komisioni vendos edhe për ligjshmërinë e tyre”, Komisioni i Prokurimit
Publik, gjykon të ndalet fillimisht në ligjshmërinë e veprimeve të autoritetit kontraktor.
III.1.1. Në nenin 8, pika 2, të VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikohet se:”Për prokurimet, vlera e përllogaritur e të cilave,
brenda një viti kalendarik, është nga 100 000 (njëqind mijë) lekë deri në 800 000 (tetëqind mijë)
lekë, autoriteti kontraktor mund të përdorë procedurën për prokurim me vlerë të vogël, siç
përshkruhet në nenin 40 të këtyre rregullave”
III.1.2. Në nenin 39, pika 1, të VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikohet se:”Kërkesa për propozim, sipas nenit 34 të LPP,
është një procedurë prokurimi, e cila përdoret për kontratat me vlerë nën kufirin e ulët monetar,
por mbi 800.000 (tetëqindmijë) lekë”
III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimi,
Komisioni konstatoi se fondi limit i përllogaritur nga autoriteti kontraktor është në vlerën 718,075
lekë (pa TVSH). Komisioni thekson se, pika 1 e nenit 39 të VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për
Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, përcakton qartë se procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim”, përdoret për kontratat me vlerë mbi 800,000 lekë. Nga ana
tjetër, procedura e prokurimit me vlerë të vogël, ka për qëllim për ti dhënë fund zvarritjes së
procedurave të prokurimit, si dhe duke shmangur mesa është e mundur prokurimin e fondeve me
vlerë të vogël (nën 800,000 lekë pa tvsh) nëpërmjet procedurave të cilat kërkojnë kohë të gjatë deri
në nënshkrimin e kontratës.
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik, referuar arsyetimit të mësipërm, ecurisë së zhvillimit të kësaj
procedure ku jemi përpara një ankimimi mbi vlerësimin e KVO, i cili lidhet me skualifikimin e
operatorit ekonomik ankimues “Blueprint Technologies” sh.p.k. nga kjo procedurё prokurimi, dhe
pasi konstatoi se fondi limit i përllogaritur nga autoriteti kontraktor është më i ulët se 800 000 lekë,
gjykon se, procedura e mësipërme duhet të anullohet dhe autoriteti kontraktor në rishpalljen e saj
duhet ti referohet procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, siç përshkruhet në nenin 40 të
Rregullave të Prokurimit Publik. Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se,
pretendimet e ankimuesit nuk do të merren në shqyrtim në themel, pasi procedura e prokurimit
duhet të anulohet për shkaqet e sipërcituara.
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Për sa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të mos marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Blueprint
Technologies” sh.p.k., për procedurën e prokurimit, “Kërkesë për propozim”, me nr. REF33241-08-09-2019, me objekt: “Blerje bojëra për printer”, me fond limit 718,075 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 26.08.2019, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti i Mediave
Audiovizive.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe me rihapjen e
procedurës të ketë parasysh konstatimet e mësipërme të bëra nga Komisioni i Prokurimit
Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Blueprint Technologies” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1471 protokolli Datë 06.09.2019;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha

4

