KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Dim
VENDIM
K.P.P 223/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 13.04.2016 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Ave
Consulting” & “Sphaera” sh.p.k., nga procedura e prokurimit
“Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-23366-02-10-2016, me
objekt “Shërbim i supervizimit për ndërtimin e maternitetit të ri dhe
shtesë dy kate për shërbimin e kirurgjisë dhe të patologjisë në
Spitalin Sarandë”, me fond limit 3.533.194 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 22.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Shërbimit Spitalor Sarandë.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ave Consulting” & “Sphaera”
sh.p.k.
Rruga “Tish Daija”, Pallati 7, Ap. 28, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë
Rruga “Onhezmi”, Sarandë
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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.

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.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 10.02.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF23366-02-10-2016, me objekt “Shërbim i supervizimit për ndërtimin e maternitetit të ri dhe
shtesë dy kate për shërbimin e kirurgjisë dhe të patologjisë në Spitalin Sarandë”, me fond limit
3.533.194 lekë (pa TVSH).
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II.2. Në datën 22.02.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët
referuar klasifikimit të datës 29.02.2016, rezultojnë se janë renditur dhe kanë paraqitur ofertat
ekonomike (pa TVSH) si më poshtë:
1. “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
2. “Nord Comat” sh.p.k.
3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ave Consulting”
& “Sphaera” sh.p.k.
4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Geosat Group”
& “A.Sh. Engineering” sh.p.k.

2.800.000 lekë, kualifikuar
2.861.887 lekë, skualifikuar
3.190.000 lekë, skualifikuar
3.356.534 lekë, skualifikuar

II.3. Në datën 29.02.2016 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ave Consulting” & “Sphaera”
sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë
procedurë prokurimi për arsyet si më poshtë:
- Në marrëveshjen e bashkëpunimit të noterizuar midis dy operatorëve ekonomikë nuk është
përcaktuar ndarja në përqindje e shërbimeve që do të realizojë secili nga operatorët duke
patur parasysh zërat e preventivit të ndërtimit të objektit;
- Në kërkesat e kapacitetit teknik nuk plotësohet pika 1 e kontratave të ngjashme sepse:
operatori “Ave Consulting” ka paraqitur 7 kontrata, njëra është në vitin 2012, të tjerat
nuk konsiderohen të vlefshme sepse sipas kërkesave për këtë pikë duhet të ishin paraqitur
vërtetim realizimi dhe fatura tatimore; operatori “Sphaera” sh.p.k. ka paraqitur 6
kontrata të cilat nuk konsiderohen të vlefshme sepse sipas kërkesave për këtë pikë duhet
që bashkë me kontratat të paraqiteshin edhe vërtetime të realizimit të tyre si edhe fatura
tatimore.
II.4. Në ankesën e paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik operatori ekonomik ankimues
nuk sqaron se në cilën datë është paraqitur ankesa pranë autoritetit kontraktor si edhe kur është
kthyer përgjigje (ose konstatim që nuk ka përgjigje) nga ky i fundit për shqyrtimin e ankesës së tij
(nëse ka paraqitur).
II.5. Në datën 11.03.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik duke pretenduar kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se arsyet e
skualifikimit të dhëna nga autoriteti kontraktor nuk qëndrojnë pasi i gjithë dokumentacioni është
paraqitur në sistemin e prokurimeve elektronike në përputhje me kërkesat e përcaktura nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
II..6. Në datën 21.03.2016, nëpërmjet shkresës nr.293 prot., datë 19.03.2016, me objekt:
“Dërgohet për shqyrtim dokumentacioni i zhvillimit të procedurës së prokurimit “Shërbim i
supervizimit për ndërtimin e maternitetit të ri dhe shtesë dy kate për shërbimin e kirurgjisë dhe të
patologjisë në Spitalin Sarandë” është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe në lidhje
me trajtimin e pretendimeve të operatorit ekonomik ankimues.
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Sipas informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se:
Njoftimi i klasifikimit u njoftua në datën 29.02.2016 në sistemin e prokurimeve elektronike.
Ndaj këtij klasifikimi të KVO deri në momentet që po përpilohet ky informacion, nuk ka patur
asnjë ankesë zyrtare nga asnjë operator ekonomik pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi
(sipas shtojcës 20 të DST të kësaj procedure).
Në datën 01.03.2016 nga ana e subjektit “Ave Consultin” shpk pjesë e bashkimit të operatorëve
ekonomiikë “Ave Consulting” & “Sphaera” sh.p.k. jemi kontaktuar me tel. Dhe na është kërkuar
shkaku përse oferta e tyre është skualifikuar nga ana e KVO.
Përgjigja nga ana jonë ka qenë se shkaqet e skualifikimit të ofertës janë të pasqyruara në SPE në
www.app.gov.al.
Më vonë njoftohemi po nga ky subjekt në telefon se kërkesën e tij për t’u njohur me shkaqet e
skualifikimit të ofertës së tij na është dërguar me e-mailnë adresën elektronike të institucionit tonë
të publikuar në DST – dshs_sarandë@yahoo.com dhe ne përsëri e kemi adresuar në SPE në
www.app.gov.al. Kështu kemi pritur plotësimin e afatit kohor prej 7 ditësh për të pritur ndonjë
ankesë zyrtare eventuale ndaj klasifikimit të ofertave të publikuara në www.gov.al.
Në datën 10.03.2016, ditën kur ishte mbyllur edhe afati 7 ditor i ankesave, subjekti “Ave
Consultin” sh.p.k. insiston kërkesën e tij për tu njohur me shkaqet e skualifikimit të ofertës së
paraqitur prej tij.
Nisur nga insistimi i këtij subjekti më datën 10.03.2016, njësia e prokurimit e institucionit hapi
edhe një herë procedurën e vlerësimit të ofertave të paraqitura në këtë procedurë prokurimi dhe
KVO filloi edhe një herë vlerësimin e ofertës së subjektit bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ave
Consulting” & “Sphaera” sh.p.k.
Gjatë procesit të rivlerësimit të ofertës së subjektit bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ave
Consulting” & “Sphaera” sh.p.k., KVO bëri edhe një herë downloadimin e gjithë dokumentave të
paraqitura nga subjekti nga ku rezultoi se disa dokumenta të këtij subjekti nuk ishin zbritur nga
SPE. Kjo kishte ndikuar edhe në vlerësimin e parë të ofertës së tij nga KVO.
Pas rivlerësimit të dokumentacionit për ofertën e paraqitur prej subjektit ankimues, KVO vendosi:
1. Të kualifikojë ofertën e subjektit bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ave Consulting” &
“Sphaera” sh.p.k.[...]
Si përfundim pas zbatimit edhe të nenit 56 për ofertën anomalisht të ulët, KVO vendosi:
-

Të pranojë dhe kualifikojë ofertat e subjekteve:

1. “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ave Consulting”
& “Sphaera” sh.p.k.

2.800.000 lekë, kualifikuar
3.190.000 lekë, kualifikuar
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dhe të skualifikojë
a. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Geosat Group” & “A.Sh. Engineering” sh.p.k.
b. “Nord Comat” sh.p.k.
Njoftimi i skualifikimit të ofertave pas procesit të rivlerësimit të ofertës së bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Ave Consulting” & “Sphaera” sh.p.k. u publikua në SPE në
ëëë.app.gov.al në datën 11.03.2016. Me anën e një e-maili po datë 11.03.2016 u njoftua edhe
subjekti ankimues për rivlerësimin e ofertës së tij.
Por sot më datën 19.03.2016 kur përfundon afati 7 ditor i pritjes së ankesave të mundshme për
klasifikimin e ofertave ... u njohem me vendimin nr. 531/1, datë 17.03.2016 të KPP.
Nga ana e institucionit tonë në zbatim të pikës 2 të Vendimit të mësipërm u bë pezullimi i
procedurës [...].
- Sqarojmë se subjekti ankimues nuk ka paraqitur asnjë ankesë zyrtare sipas formatit në
DST pranë entit prokurues në mënyrë që pas përgjigjes të ankohej pranë KPP;
- Subjekti ankimues është njoftuar për rezultatin e rivlerësimit të ofertës së tij dhe me e-mail
në përgjigje të kërkesës së tij (klasifikimi përfundimtar është bërë në datën 11.03.2016 ora
13:00 pasi është marrë parasysh kërkesa e subjektit ankimues).
- Kjo ankesë mendojmë se nuk qëndron pasi objekti i saj (që është skualifikimi i ofertës) ka
pushuar së ekzistuari pasi oferta e subjektit është e kualifikuar pas procesit të rivlerësimit
të saj.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon si vijon:
III.1.2. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se, ankimi i bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Ave Consulting” sh.p.k. & “Sphaera” sh.p.k., drejtuar autoritetit kontraktor, nuk është bërë në
formën sipas formularit standard të ankesës, pjesë e dokumentave të tenderit, fakt ky i pranuar
edhe nga ankimuesi pasi nuk i është bashkalidhur as ankimimit të tij në ankesën drejtuar
Komisionit të Prokurimit Publik.
III.1.3. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, neni 78, “Ankesa në autoritetin kontraktor” citohet:
“Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose
rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, që bie në kundërshtim me LPP,
mund ta kundërshtojë këtë vendim.
2. Me marrjen e ankesës me shkrim nga ankimuesi, titullari i autoritetit kontraktor urdhëron
njësinë e prokurimit dhe komisionin e vlerësimit të ofertave të pezullojnë vazhdimin e procedurës,
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deri në marrjen e një vendimi përfundimtar sipas parashikimeve të LPP. Në rastin e procedurave
me mjete elektronike, procesi i pezullimit bëhet sipas udhëzimeve të APP-së.
3. Ankimuesi përdor formularin standard të ankesës, që përmban emrin, adresën, adresën
elektronike të ankimuesit, referencën e procedurës konkrete, bazën ligjore, si dhe një përshkrim të
shkeljes së pretenduar. Kur është e mundur, ankimit i bashkëlidhet një kopje e aktit, që
kundërshtohet. Nëse mungon ndonjëri nga elementet e sipërpërmendura ose formulari nuk është
plotësuar në mënyrën e duhur, atëherë autoriteti kontraktor duhet të vërë në dijeni ankimuesin
për të plotësuar formularin. Njoftimi mund të bëhet me çdo mjet të mundshëm, përfshirë dhe
postën elektronike, dhe në çdo rast dokumentohet nga zyrtari përkatës.
Nëse ankesa nuk korrigjohet brenda 48 (dyzet e tetë) orëve pas njoftimit, ajo vlerësohet si e
paparaqitur.
Formulari i ankesës është pjesë e dokumenteve standarde të tenderit, të cilat janë të publikuara
në faqen e internetit të APP-së.
III.1.4. Në rastin konkret, referuar informacionit të autoritetit kontraktor, operatori ankimues nuk
ka paraqitur pranë autoritetit kontraktor një ankesë të hartuar në formën e përcaktuar në ligj, por
ka bërë vetëm telefonata dhe ka paraqitur vetëm e-maila pranë autoritetit kontraktor duke mos
paraqitur Formular ankimimi, dhe duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementët e
domosdoshëm të ankesës”, referuar nenit 23, pikës 1, shkronja “d”, të VKM nr. 184, datë
17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, ç’ka rrjedhimisht sjell si pasojë që ai të mos ketë përmbushur detyrimin për
plotësimin e kushteve formale dhe ky fakt përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e
Komisionit të Prokurimit Publik.
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se, në rastin konkret, ipso jure, nuk mund të
shprehet për themelin e ankimit të paraqitur nga ankimuesi, për sa kohë që kjo ankesë, nuk është
sipas përcaktimeve ligjore.
III.1.6. 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 ana formale e ankimit administrativ të paraqitur
nga operatori ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik nuk është në përputhje me
parashikimet e nenit 17 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, e për pasojë ankimi i
paraqitur nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Ave Consulting” sh.p.k. & “Sphaera”
sh.p.k. nuk merret në shqyrtim.
III.2. Nga ana tjetër KPP vlen të ndalet në faktin që pavarësisht mosparaqitjes së ankesës pranë
autoritetit kontraktor në formatin e përcaktuar në legjislacionin në fuqi, nga informacioni i
paraqitur pranë KPP me shkresën nr. 293 prot., datë 19.03.2016, rezulton se autoriteti kontraktor
në datën 11.03.2016 ka kryer rivlerësimin e procedurës si më poshtë:
1. “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
2.800.000 lekë, kualifikuar
2. “Nord Comat” sh.p.k.
2.861.887 lekë, skualifikuar
3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ave Consulting”
& “Sphaera” sh.p.k.
3.190.000 lekë, kualifikuar
4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Geosat Group”
& “A.Sh. Engineering” sh.p.k.
3.356.534 lekë, skualifikuar,
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duke kualifikuar operatorin ekonomik ankimues, e si rrjedhim sërish kjo ankesë nuk do të merret
në shqyrtim në themel pasi nuk ekziston më si objekt ankimi.
III.3. Akoma edhe më tej, KPP konstaton se në njoftimin e datën 29.02.2016 të autoritetit
kontraktor, ku jepen rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, kemi
klasifikimin e mëposhtëm:
1. “Gjeokonsult & Co” sh.p.k.
2.800.000 lekë, kualifikuar
2. “Nord Comat” sh.p.k.
2.861.887 lekë, skualifikuar
3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ave Consulting”
& “Sphaera” sh.p.k.
3.190.000 lekë, skualifikuar
4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Geosat Group”
& “A.Sh. Engineering” sh.p.k.
3.356.534 lekë, skualifikuar
III.3.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar,
“Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një
procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i
autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
III.3.2.. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë
dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti
kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.
Në klasifikimin e dhënë nga vlerësimi i KVO-së konstatohet se, në këtë procedurë prokurimi
është kualifikuar një operator ekonomik, nga ku rezulton se operatori ekonomik ankimues është
renditur në vendin e tretë.
Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Duke analizuar rastin në shqyrtim, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, pretendimi i
operatorit ekonomik ankimues nuk legjitimohet pasi, interesi i tij i ligjshëm, nuk ka sesi të
dëmtohet vetëm nga skualifikimi i ofertës së tij në këtë procedurë prokurimi. Kështu, përsa i
përket pretendimit të ankimuesit për kualifikimin e ofertës së tij, në kushtet kur në vendin e parë
qëndron një operator i kualifikuar, konstatojmë se edhe në hipotezën se pretendimi i tij qëndron,
rezulton se ka të tjerë operatorë ekonomikë të kualifikuar të renditur me ofertë me vlerë më të
ulët, për të cilët nuk ka ngritur pretendime, e si rrjedhim, kjo gjë nuk sjell ndonjë interes në favor
të tij.
KPP vlerëson se ankimuesi do të legjitimohej në interesin e tij, në qoftë se bashkë me ankimin
ndaj skualifikimit të ofertës së tij, do të bashkëngjiste edhe ankim për operatorin tjetër të
kualifikuar të renditur me ofertë me vlerë më të ulët.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk legjitimohet.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“PërProkurimin 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, njëzëri,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ave
Consulting” & “Sphaera” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”,
me nr. REF-23366-02-10-2016, me objekt “Shërbim i supervizimit për ndërtimin e
maternitetit të ri dhe shtesë dy kate për shërbimin e kirurgjisë dhe të patologjisë në
Spitalin Sarandë”, me fond limit 3.533.194 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
22.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë.
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 për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 531 Protokolli
Datë 11.03.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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