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KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

 

                                  

       

V E N D I M 

K.P.P. 768/2019 

 

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga: 

 

Evis Shurdha    Kryetar 

Enkeleda Bega  Nënkryetar 

Vilma Zhupaj   Anëtar 

Lindita Skeja   Anëtar 

Merita Zeqaj   Anëtar 

 

 

Në mbledhjen e datës 12.12.2019, shqyrtoi ankesën me: 

 

Objekt: “Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të Ofertave pёr 

skualifikimin e operatorit ekonomik “Xpert Systems sh.p.k. në 

procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-

36899-09-24-2019, me objekt: “Rinovimi i Sistemit Antivirus”, me 

fond limit 2.263.326 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 07.10.2019, 

nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST 

Sh.a.). 

  

Ankimues:   “Xpert Systems” sh.p.k. 

Njësia Bashkiake Nr.10, Rruga “Mihal Druri”, Nr.3, Kati I, Tiranë 

 

Autoriteti Kontraktor: Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST Sh.a.) 

Autostrada, Tiranë –Durrës Km 9, Yrshek, Kashar, 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 Komisionit të Prokurimit Publik Nr. 

596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”. 
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim 

të ankimuesit, 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 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 

përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;  

 

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 25.09.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen zyrtare 

të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-

36899-09-24-2019, me objekt: “Rinovimi i Sistemit Antivirus”, me fond limit 2.263.326 lekë (pa 

TVSH), zhvilluar në datën 07.10.2019, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të 

Transmetimit (OST Sh.a.). 

 

II.2. Në datën 07.10.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit. 

 

Referuar informaconit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor, në këtë procedurë prokurimi, 

kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa 

TVSH) përkatësisht: 



3 
 

 

1. “Xpert Systems” sh.p.k.    1.800.000 lekë, skualifikuar  

2. “Ylli Muça” p.f.     1.874.623 lekë, kualifikuar  

3. “Sinteza CO” sh.p.k.     2.218.000 lekë, kualifikuar  

4. “Romeo Baçe” p.f.     Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

 

II.3. Në datën 23.10.2019 operatori ekonomik “Xpert Systems” sh.p.k. është njoftuar 

elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi me 

arsyetimin si më poshtë: 

- Nuk ka përmbushur pikën a të Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të parashikuara në DST. 

Konkretisht nuk ka paraqitur: a.Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1; 

- Nuk ka paraqitur asnje zgjidhje antivirus, ne kete menyre nuk permbushet kushti teknik. 

 

II.4. Në datën 25.10.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit 

kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij ekonomike në procedurën e mësipërme 

të prokurimit. Konkretisht operatori ekonomik ankimues pretendon se: 

[...] Në datë 23.10.2019 nëpërmjet sistemit elektronik (SPE) operatori ekonomik “Xpert Systems” 

është njohur me vlerësimin e bërë nga Komisioni i Vlerësimit t Ofertave dhe ka konstatuar se është 

skualifikuar për mospërmbushje të pikë (a) Formular i Ofertës të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit. Ndaj këtij vendimi të KVO, po paraqesim Formularin e Ankesës pranë AK brenda 

afateve ligjore, mbështetur në nenin 63 të LPP, i ndryshuar duke respektuar shkallet e ankimimit. 

E kundërshtojme vendimin e KVO mbi skualifikimin e bërë për operatorin tonë, mbështetur në 

nenin 46 të lpp, i ndryshuar [...]. 

Në përmbushje te nenit të sipërcituar vërejmë se operatori ekonomik i ka përmbushur të gjitha 

kriteret ligjore, ekonomike dhe profesionale për ta bërë të vlefshme ofertën e paraqitur nga ne. 

Mbështetur në nenin 55 pika 1 të LPP i ndryshuar [...]. Oferta ekonomike e paraqitur nga 

operatori ekonomik “Xpert System” është dhe oferta me cmimin më të ulët në këtë procedurë 

prokurimi. Si përfundim i kërkojmë Komisionit të Vlerësimit të Ofertave rivlerësimin e procedures 

së prokurimit dhe kualifikimin si të suksesshme të ofertës ekonomike të ofertuar nga ana jonë. 

 

II.5. Referuar ankesës së operatorit ekonomik ankimues, dokumentacionit bashkëlidhur saj, si dhe 

informacionit dhe dokumentacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor pranë Komisionit të 

Prokurimit Publik, konstatohet se, me shkresën nr. 7138/4 prot., datë 01.11.2019, autoriteti 

kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke e pranuar pjesërisht ankesën. 

Konkretisht, autoriteti kontraktor ka argumentuar se: 

[...] 

Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës (KSHA) në lidhje me pretendimet e mësipërme të OE ankimues 

ju referuar: i) ankesës së operatorit ekonomik ii) dokumenteve të tenderit të hartuara nga NJP dhe 

vlerësimit të KVO-së si dhe pasi i shqyrtoi ato me imtësi arriti në konkluzionin si më poshtë: 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) ka refuzuar ofertën e operatorit ekonomik ankimues 

“Xpert Systems” me arsyen si vijon: 

- Për mospërmbushje te pikes (a) Formulari I Ofertës të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit 

- Nuk ka paraqitur asnjë zgjidhje antivirus, në këtë mënyrë nuk përmbushet kushti teknik. 
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Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës (KSHA), konstatoi se OE ankimues “Xpert Systems” sh.p.k., e 

ka paraqitur në formën e kërkuar në Dokumentat e Tenderit “Formularin e Ofertës Ekonomik”. 

KVO e ka konsideruar mangësi pasi fillimisht ky dokument rezultonte I enkriptuar dhe është hapur 

vetem me nderhyrjen e APP-se. Për këtë arsye, KSHA cmon se pretendimi i OE ankimuesit për 

këtë pikë është I drejte dhe per këtë qellim, ankesa e tij pranohet. Për sa i përket pretendimit të 

KVO se OE ankimues nuk ka paraqitur asnjë zgjidhje antivirus, për te permbushur kriteret teknike, 

KSHA cmon se ky vendim i KVO duhet argumentuar dhe analizuar konkretisht lidhur me mungesat 

teknike te ofertuesit. Për sa më sipër KSHA rekomandon që, bazuar në Manualin Nr.02, datë 

06.02.2018 “Për rolin e administratorit, Njesise se Prokurimit dhe KVO”, të Agjencisë se 

Prokurimit Publik, të bëhet rivleresimi i ofertes se paraqitur nga OE ankimues persa I perket 

kritereve teknike.  

Në përfundim gjykojme se pretendimet e OE ankimues pranohen pjeserisht dhe duhen rivleresuar. 

 

II.6. Në datën 08.11.2019, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e 

Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesën e paraqitur pranë autoritetit 

kontraktor. Konkretisht, operatori ekonomik ankimues ka argumentuar: 

 [...] Në datë 23.10.2019 nëpërmjet sistemit elektronik (SPE) operatori ekonomik “Xpert Systems” 

është njohur me vlerësimin e bërë nga Komisioni i Vlerësimit t Ofertave dhe ka konstatuar se është 

skualifikuar për mospërmbushje të pikë (a) Formular i Ofertës të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit. Ndaj këtij vendimi të KVO, është paraqitur Formulari i Ankesës pranë AK brenda 

afateve ligjore, mbështetur në nenin 63 të LPP, i ndryshuar duke respektuar shkallet e ankimimit. 

E kundërshtojme vendimin e KVO mbi skualifikimin e bërë për operatorin tonë, mbështetur në 

nenin 46 të lpp, i ndryshuar [...]. 

Në përmbushje te nenit të sipërcituar vërejmë se operatori ekonomik i ka përmbushur të gjitha 

kriteret ligjore, ekonomike dhe profesionale për ta bërë të vlefshme ofertën e paraqitur nga ne. 

Mbështetur në nenin 55 pika 1 të LPP i ndryshuar [...]. Oferta ekonomike e paraqitur nga 

operatori ekonomik “Xpert System” është dhe oferta me cmimin më të ulët në këtë procedurë 

prokurimi. Si përfundim i kërkojmë Komisionit të Vlerësimit të Ofertave rivlerësimin e procedures 

së prokurimit dhe kualifikimin si të suksesshme të ofertës ekonomike të ofertuar nga ana jonë. 

Në kthim e përgjigjes të ardhur nga AK vërejmë se është shtuar si kriter skualifikimi ndaj 

operatorit tone ekonomik ky kriter “Nuk ka paraqitur asnjë zgjidhje antivirusin në këtë mënyrë 

nuk përmbush kushtin teknik”, i cili nuk ka qenë kriter kualifikues i vendosur ne DST. Pra AK 

përvec se ka bërë një skualifikim të padrejtë ndaj operatorit tone ekonomik por dhe bën një shtim 

kriteri vetëm për arsye për të mos e kualifikuar si te vlefshme oferten tone. Shtimi i kritereve 

kualifikuese eshte në kundershtim të hapur me Ligjin dhe VKM e prokurimit publik. Ky veprim nga 

ana e AK bën të dyshimte se shtimi i kriterit është i qëllimtë për të na skualifikuar. Kriteri i shtuar 

nga AK është diskriminues dhe con drejte skualifikimit të ofertës me cmimin të ulët dhe pse oferta 

jonë i plotëson të gjitha kriteret e kualifikimit të vendosura në DST. Ky fakt pranohet dhe nga AK. 

Kërkojmë nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik të marrë në shqyrtim ankesen tonë, të pranoj 

ankesën e OE “Xpert Systems” shpk, duke e konsideruar të vlefshme dhe te drejta kundershtimin 

e tij. Të konsiderohet i paligjshëm dhe shkelje AK Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a) 

shtimin si kriter skualifikimi “Nuk ka paraqitur asnjë zgjidhje antivirusin në këtë mënyrë nuk 

përmbush kushtin teknik”. 
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II.7. Në datën 18.11.2019, nëpërmjet shkresës me nr.7594/1 prot., datë 18.11.2019, me objekt: 

“Informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Rinovimi i Sistemit 

Antivirus””, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit 

kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “Xpert Systems” sh.p.k. 

 

III 

Komisioni i Prokurimit Publik 

 

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti 

kontraktor, 

Arsyeton 

 

III.1. Referuar nformacionit të siguruar nga Komisioni i Prokurimit Publik, nëpërmjet verifikimit 

në sistemin e prokurimeve elektronike (SPE) si dhe informacionit të sjellë nga autoriteti kontraktor 

mbi procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-36899-09-24-2019, me objekt: 

“Rinovimi i Sistemit Antivirus”, me fond limit 2.263.326 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 

07.10.2019, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST Sh.a.), rezulton 

se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në datën 23.10.2019 ka kryer klasifikimin e ofertave, duke 

skualifikuar operatorin ekonomik “Xpert Systems” sh.p.k. për dy arsye, të cilat i janë bërë të 

njohura ankimuesit nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike në këtë datë dhe konkretisht: 

- Nuk ka përmbushur pikën a të Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të parashikuara në DST. 

Konkretisht nuk ka paraqitur: a.Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1; 

- Nuk ka paraqitur asnje zgjidhje antivirus, ne kete menyre nuk permbushet kushti teknik. 

 

III.1.1. Nga informacioni dhe dokumentacioni i depozituar nga autoriteti kontraktor pranë 

Komisionit të Prokurimit, si edhe nga formularët e ankesave të paraqitura nga operatori ekonomik 

ankimues respektivisht pranë autoritetit kontraktor dhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik, 

rezulton se ankimuesi pranë autoritetit kontraktor nuk i ka ankimuar të gjitha arsyet e skualifikimit 

të ofertës së tij ekonomike, duke mos ngritur pretendime në lidhje me arsyen e skualifikimit të 

dhënë nga autoriteti kontraktor “Nuk ka paraqitur asnje zgjidhje antivirus, ne kete menyre nuk 

permbushet kushti teknik”, ndërkohë që në ankesën e paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit 

Publik ndër të tjera operatori ekonomik ankimues e ka ngritur këtë pretendim. Konkretisht ky i 

fundit pretendon “ [...]Në kthim e përgjigjes të ardhur nga AK vërejmë se është shtuar si kriter 

skualifikimi ndaj operatorit tone ekonomik ky kriter “Nuk ka paraqitur asnjë zgjidhje antivirusin 

në këtë mënyrë nuk përmbush kushtin teknik”, i cili nuk ka qenë kriter kualifikues i vendosur ne 

DST. Pra AK përvec se ka bërë një skualifikim të padrejtë ndaj operatorit tone ekonomik por dhe 

bën një shtim kriteri vetëm për arsye për të mos e kualifikuar si te vlefshme oferten tone. Shtimi i 

kritereve kualifikuese eshte në kundershtim të hapur me Ligjin dhe VKM e prokurimit publik. Ky 

veprim nga ana e AK bën të dyshimte se shtimi i kriterit është i qëllimtë për të na skualifikuar. 

Kriteri i shtuar nga AK është diskriminues dhe con drejte skualifikimit të ofertës me cmimin të ulët 

dhe pse oferta jonë i plotëson të gjitha kriteret e kualifikimit të vendosura në DST. Ky fakt pranohet 

dhe nga AK.”. 
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Në datën 23.10.2018 operatori ekonomik ankimues është njohur në sistemin e prokurimeve 

elektronike me arsyet dhe shkaqet e skualifikimit, për të cilat i lind e drejta të ankimohet sipas 

shkallëve të ankimimit fillimisht pranë autoritetit kontraktor dhe më pas në Komisionin e 

Prokurimit Publik. 

Në rastin konkret, në ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor ankimuesi ngre pretendime 

vetëm për një arsye skualifikimi, por nuk ka ngritur pretendime në lidhje me arsyen e dytë të 

skualifikimit, duke e ngritur këtë pretendim vetëm pranë Komisionit të Prokurimit Publik. 

III.1.2. Për sa më sipër, rezulton se operatori ekonomik ankimues nuk i ka ankimuar të gjitha arsyet 

e skualifikimit pranë autoritetit kontraktor, duke mos respektuar shkallët e ankimimit, në 

kundërshtim me nenin 63, pika 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, në të cilin parashikohet se: “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i 

paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e 

punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, 

sipas këtij ligji”. 

III.1.3. Komisioni i Prokurimit Publik arsyeton se, nisur nga sa më sipër analizuar, operatori 

ekonomik ankimues nuk ka respektuar procedurën e ankimimit bazuar në legjislacionin për 

prokurimin publik fillimisht në autoritetin kontraktor dhe më pas pranë organit më të lartë në 

fushën e prokurimeve, Komisionit të Prokurimit Publik, pasi edhe në hipotezën se pretendimet e 

paraqitura nga operatori ekonomik “Xpert Systems” sh.p.k., pranë autoritetit kontraktor e më pas 

pranë Komisionit të Prokurimit Publik do të qëndronin (në rastin konkret autoriteti kontraktor e ka 

pranuar pretendimin e ngritur nga operatori ekonomik në lidhje me formularin e ofertës), operatori 

ekonomik ankimues nuk do të ndryshonte gjendjen e tij faktike e juridike, por do të mbetej sërish 

i skualifikuar nga procedura në fjalë, për arsyen e skualifikimit, të cilën nuk e ka ankimuar 

fillimisht pranë autoritetit kontraktor e më pas pranë KPP-së, në respekt të  shkallëve të ankimimit.  

Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në rastin konkret nuk mund të merret në shqyrtim ankesa 

e paraqitur, pasi një situatë e tillë mund të çojë në një precedent që çdo operator ekonomik të 

anashkalonte procesin e ankimimit pranë autoritetit kontraktor si shkallë e parë ankimi dhe të vinte 

direkt në Komisionin e Prokurimit Publik, në të cilin sipas legjislacionit në fuqi ankesa depozitohet  

pas ezaurimit ankimit pranë autoritetit kontraktor. 

 

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

Prokurimin Publik”, i 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 pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Xpert Systems” sh.p.k. për 

procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-36899-09-24-2019, me 

objekt: “Rinovimi i Sistemit Antivirus”, me fond limit 2.263.326 lekë (pa TVSH), zhvilluar 

në datën 07.10.2019, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST 

Sh.a.). 
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2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures 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.1735 Protokolli    

Datë 08.11.2019 

 

 

 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

Nënkryetar  Anëtar  Anëtar  Anëtar 

   Enkeleda Bega Vilma Zhupaj Lindita Skeja  Merita Zeqaj 

 

 

Kryetar 

Evis Shurdha 

 

 

 

 


