KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 719/2018
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 23/10/2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk
nga procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt:
“Ruajtja e godinës me roje private i godines se Z.V.R.P.P
KUCOVE” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku
te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj” me nr.
REF-59626-03-29-2018, me fond limit 2,579,000 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 12.04.2018, nga autoriteti kontraktor, Zyra
Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtsshme Kuçovë.
Anullim i shortit të datës 08.08.2018
Shfuqzimi I vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave datë
08.08.2018 për skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik
“Myrto Security” shpk

Ankimues:

“Myrto Security” sh.p.k.
Adresa: Lagjia “Kastriot” Rr “ Brigada e 11 Sulmuese” godina
“Albtelecom”
Fier

Autoriteti Kontraktor:

Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kuçovë
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Adresa: Rr.”Llambi Shella”, lagjia “Tafik Skëndo”
Kuçovë
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”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 ankimues 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 ndryshuar.

II
Rrethanat e çështjes
II. Në datën 03.04.2018 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt: “Ruajtja e godinës me roje private I godines se
Z.V.R.P.P KUCOVE” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet
jane te percaktuara - me afat 12 muaj” me nr. REF-59626-03-29-2018, me fond limit 2,579,000
lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 12.04.2018, nga autoriteti kontraktor, Zyra Vendore e
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kuçovë.
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II.1. Në datën 12.04.2018 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.2. Në datën 23.04.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.

“AEK Security” shpk
“Azizoli” shpk
“Myrto Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk

2,376,492.36 lekë
2,289,389.52 lekë
2,376,492.36 lekë
2,376,492.36 lekë

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;

II.3. Operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. është njoftuar për skualifikimin e ofertës së tij
me argumentin se: “1. Nuk plotëson kërkesën 2.3 Kapaciteti teknik pika 2, pasi nuk keni
paraqitur Aktin e Miratimit të Qendrës së Kontrollit, leshuar nga Drejtoria e Policise Qarku
Berat sipas udhëzimit nr.130 date 05.03.2018 Kreun VII , gërma D, pika 5,. Akti i miratimit që
keni paraqitur është jashtë afatit 2-vjecar dhe nuk përmbush kërkesën e dhënë në dst.”
II.4. Në datën 26.04.2018, operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k. ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
skualifikimin e ofertës së tij nga procedura e mësipërme e prokurimit.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë në mënyrë të përmbledhur me argumentat se: “[...] Në pikën 2 të sipërcituar të Dokumenteve
të tenderit është përcaktuar citoj: “Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, Miratuar nga
Policia e Shetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe dokument i performancës mbi
mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik. Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i mësipërm i kërkuar.” Në përmbushje të
këtij kriteri kemi paraqitur në ofertë: 1. Akt miratimi ( Për Qendrën e Kontrollit të SHPSF)
nr.1104 prot datë 18.09.2015 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Berat. 2. Vërtetim
nr.520/1 prot datë 23.02.2018 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Berat. Nëpërmjet këtyre
2 (dy) akteve provohet plotësisht se “Myrto Security” shpk ka funksion Qendër Kontrolli të
miratuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Berat me adresë “Lagjia “30 vjetori” pranë DVP
Berat. Pra sipas kërkesës në kriterin e sipërcituar kemi provuar plotësisht ekzistencën e Qendrës
së Kontrollit duke paraqitur aktet e kërkuara si provë. Akt Miratimi ( Për Qendrën e Kontrollit
të SHPSF) nr.1104 prot datë 18.09.2015 është lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Berat,
pas kontrollit, verifikimit dhe arritjes së konkluzionit se paisjet e instaluara plotësonin të gjithë
elementët teknik për realizimin e funksionimit të saj. Ky akt Miratimi është lëshuar në bazë të
nenit 22 të ligjit nr.75/2014 dhe Kreut V pika B e Udhëzimit nr.157 datë 01.04.2015 të Ministrit
të Brendshëm. Në momentin e miratimit të Qendrës së Konrollit dhe lëshimit të Aktit të Miratimit
( shtator 2015) legjislacioni në fuqi i sipërcituar parashikonte që Akti i Miratimit lëshohej pa
afat “Konstatimi i pavlefshmërisë së këtij Akti”, duke referuar Udhëzimin e Ministrit të
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Brendshëm nr.130 datë 05.03.03.2018 Kreu VII gërma “D” pika 5 është i gabuar pasi nga KVO
i është dhënë fuqi prapavepruese kësaj dispozite, pra aktin e Miratimit nr.1104 prot datë
18.09.2015 që është lëshuar për një afat të paacaktuar ( pa afat) i është dhënë afat 2- vjeçar. Ju
sjellim në vëmendje se norma juridike nuk mund të zbatohet para se të jetë krijuar sepse ajo
krijohet për tu zbatuar për situata të cilat do të ndodhin, natyrisht pasi të jenë krijuar normat
juridike. Për rrjedhojë afati 2 vjeçar Aktit të Miratimit nr.1104 prot datë 18.09.2015 i fillon pej
datës 09.03.2018 datë kur Udhëzimi nr.130 datë 05.03.2018 është publikuar në Fletoren Zyrtare
pra ka hyrë në fuqi. [...]”
II.4.2. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesit si edhe informacionit të autoritetit kontraktor dorëzuar
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me anë të shkresës nr. 1685/1 protokolli datë 22.05.2018,
rezulton se autoriteti kontraktor nuk ka trajtuar aneksën e operatorit ekonomik ankimues.
II.4.3. Në datën 11.05.2018 operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 25.05.2018 me anë të shkresës nr.1685/1 protokolli datë 22.05.2018, autoriteti
kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje
me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
II.6. Në datën 21.06.2018 me anë të shkresës nr.854/3 protokolli datë 21.06.2018, Komisioni i
Prokurimit Publik iu drejtua Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit duke i kërkuar
informacion në lidhje me vlefshmërinë e Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit nr.1104
protokolli datë 18.09.2015 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit Berat për subjektin
“Myrto Security” shpk.

II.7. Në datën 04.07.2018 me anë të shkresës nr. 4986/2 protokolli datë 04.07.2018 Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik. Në kthim përgjigje ndër të tjera Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
sqaron se: “Akt Miratimi për Qëndrën e Kontrollit nr.1104 datë 18.09.2015 lëshuar nga
Drejtoria vendore e Policisë Berat për subjektin “SHPSF “Myrto Security” është i vlefshëm në
momentin e dorëzimit 10.04.2018 deri në miratimin e aktit të ri nga DVP Berat në zbatim të
kërkesave të Udhëzimit të Ministrit të Brendshëm nr.130 datë 05.03.2018. Aktet e Miratimit për
Qendrat e Kontrollit të SHPSF-ve të miratuara në zbatim të Udhëzimeve të Ministrit të
Brendshëm nr.157 datë 01.04.2015 dhe nr.308 datë 22.05.2017 kanë qenë pa afat. Këto akte do
të konsiderohen të vlefshme deri në momentin e kryejres së procedurve të miratimit apo refuzimit
nga Drejtoritë Vendore të Policisë në zbatim të kërkesave të Udhëzimit Ministrit të Brendshëm
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nr.130 datë 05.03.2018. Vërteimi me nr.520/1 datë 23.02.2018 lëshuar nga Drejtoria Vendore e
Policisë Berat në lidhje me Qendrën e Kontrollit, të verifikuar nga ana jonë, është i saktë”.

II.8. Në datë 24.07.2018, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi e shqyrtoi në themel ankesat e
paraqitur nga operatoret ekonomike ankimues, me vendimin K.P.P. 497/2018, ka vendosur:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt: “Ruajtja e godinës me roje private i
godines se Z.V.R.P.P KUCOVE” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te
gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj” me nr. REF-59626-03-29-2018, me
fond limit 2,579,000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 12.04.2018, nga autoriteti
kontraktor, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kuçovë.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik “Myrto Security”
shpk, dhe të korrigjojë shkeljet, duke e kualifikuar këtë operator ekonomikë.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Myrto Security” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

II.9. Në datën 06.08.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave në zbatim të Vendimit KPP 497/2018 ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.

“AEK Security” shpk
“Azizoli” shpk
“Myrto Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk

2,376,492.36 lekë
2,289,389.52 lekë
2,376,492.36 lekë
2,376,492.36 lekë

skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;

II.10. Në datën 08.08.2018 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e hedhjes së shortit për
përcaktimin e ofertës fituese.
II.11. Në datën 08.08.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave pas hedhjes së shortit ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “AEK Security” shpk

2,376,492.36 lekë

skualifikuar;
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2. “Azizoli” shpk
3. “Myrto Security” shpk
4. “Nazeri 2000” shpk

2,289,389.52 lekë
2,376,492.36 lekë
2,376,492.36 lekë

skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;

II.11.1. Operatori ekonomik “Myrto Security” shpk është njoftuar për skualifikimin e ofertës së
tij me arsyen se: “Në bazë të procedurës së vlerësimit me short subjekti juaj ka rezultuar jo
fitues”
II.12. Në datën 10.08.2018, operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k ka paraqitur
sërish ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk në procedurën e mësipërme të
prokurimit. Gjithashtu ankimuesi ka ngritur pretendime në lidhje me hedhjen e shortit të
procedurës së prokurimit dhe mbi skualifikimin e ofertës së tij referuar vendimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave të datës 08.08.2018.
II.13. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë në mënyrë të përmbledhur me argumentat se: “ Po në datën 06.08.2018 nga autoriteti
kontraktor njoftohemi se në datën 08.08.2018 ora 10.00 pranë autoritetit kontraktor do të
zhvillohet shorti për shpalljen e operatorit fitues. Ky veprim procedurial është në kundërshtim
me dispozitat ligjore në fuqi, konkretisht nenin 63 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 LPP i
ndryshuar, pasi nëpërmjet autoriteti konraktor kishte detyrimin e ezaurimit të afatit 7 ditor të
ankimit ndaj riklasfikimi të datës 06.08.2018. Ju bëjmë me dije se ky është qëndrimi që ka
mbajtur edhe Komisioni i Prokurimit Publik në raste të ngjashme ( shih vendimin nr.KPP
498/2018 faqe 19 dhe 20 bashkëngjitur) Për sa më sipër shorti i hedhur në datën 08.08.2018 të
anullohet.
Në këtë procedurë prokurimi ka paraqitur ofertë edhe operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk
ofertë e cila nuk plotëson kriteret dhe kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Ju sjellim
në vëmendje se “Myrto Security” shpk legjitimohet në kundërshtimin e riklasifikimit të datës
06.08.2018 përsa i përket ofertës së “Nazeri 2000” pasi në klasifikimin e datës 23.04.2018
statusi i ofertës tonë ishte refuzuar/skualifikuar dhe referkuar statusi oferta e da”Nazëri 2000”
shpk nuk na cënonte asnjë interes të ligjishëm. Me ndryshimin e statusit nga
“refuzuar/skualifikuar” në “pranuar/kualifikuar” sipas riklasifikimit të datës 06.08.2018 oferta
e “Nazeri 2000” shpk na cënon interesin e ligjshëm ( neni 63/1), ndaj legjitimohemi plotësisht në
ankim. Sa i përket ofertës së “Nazeri 2000” shpk parashtrojmë pretendimet si më poshtë:
i. Plotësimi i preventivit ( analiza e kostos) sipas kërkesës së mësipërme është kush
kualifikues sipas shtojcës 8 pika 2.3. “Kapaciteti Teknik” nënpika 7. Në kundërshtim
me këtë kriter operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk nuk ka plotësuar me çmime
zërat e preventivit për 1 vendroje në muaj, si më poshtë: Shpenzime për pagë bazë:
për 1 vendroje në muaj; shtesë mbi pagë për turnin e II: për një vendroje në muaj;
Shtesë mbi pagë për turnin III: për 1 vendroje në muaj. Shpenzime për sigurime
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shoqërore dhe shëndetësore16.7 %: për 1 vendroje në muaj. Kjo mospërmbushje
përbën shkak për skualifikimin e “Nazeri 2000” shpk pasi nuka përmbushur nënpikën
7.
ii. Në shtocjën 7/2 “Kapaciteti ligjor”, pika 3 është përcaktuar si kriter, citoj: “Certifikata
për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimti për ruajtjen dhe
sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 10 punonjës shërbimi të
lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Berat”. .... Referuar dispozitave dhe
kriterit të sipërcituar, që oferta e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk të
konsiderohet e vlefshme duhej: - Ti provonte autoritetit kontraktor se ka të licencuar
(certifikuar) pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Berat minimalisht 10 punonjës
shërbimi siç përcaktohet në shtojcën 11 për kryerjen e shërbimit, nënkategoria I.3.A
duke paraqitur certifikatat për punonjës shërbimi lëshuar nga Drejtoria Vendore e
Policisë Berat për të paktën 10 punonjës. Certifikatat për punonjës shërbimi lëshuar
nga Drejoria Vendore e Policisë Berat për të paktën 10 punonjës e të paraqitura nga
këta operator si pjesë e ofertës, që të konsiderohen të vlefshme, sipas përcaktimeve të
dispozitave të sipërciturara, duhet të jenë të lëshuara brenda afatit 4 vjeçar, pra të
jenë lëshuar jo më parë se datë 12.04.2014. Pra referuar dispozitave të sipërcituara
certifikatat e punonjësve të shërbimit të cilave u ka kaluar afati 4 vjeçar janë të
pavlefshme. Operatori “Nazeri 2000” shpk nuk ka paraqitur certifikatat e punonjësve
të shërbimit brenda afatit 4 vjeçar të vlefshmërisë, për rrjedhojë certifikatat e
paraqitura sipas përcaktimeve të dispozitave të sipërcituara, janë të pavlefshme dhe
nuk plotësojnë kriterin e sipëciturar. Ky fakt është lehtësisht i verifikueshëm si nga vet
certifikatat e paraqitura ashtu edhe nga lista emërore e vërtetimet ( performancës)
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Berat për këta operator në të
cilët jepet informacion për numrin dhe datën e lëshimit të certifikatave. Sa më sipër
operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk nuk plotësojnë këtë kriter ndaj oferta e tij
duhet të refuzohet/skualifikohet.
iii. Në datën 08.08.2018 nga autoriteti kontraktor bëhet një tjetër riklasifikim sipas të cilit
oferta e “Myrto Security” “refuzohet/skualifikohet” me arsyetimin se nuk rezultoi
fitues në shortin e datës 08.08.2018. Në kuptim të nenit66 pika 8 të VKM nr.914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ( i ndryshuar) mos
shpallja fitues me short nuk përbën shkak për “refuzimin/skualifikimin e ofertës ndaj
dhe ky veprim i autoritetit kontraktor është i gabuar.
II.14. Në datën 23.08.2018 operatori ekonomik ankimues “Myto Security” shpk ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
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II.15. Në datën 11.09.2018 me anë të shkresës nr.2830/1 protokolli datë 10.09.2018, 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 bashëkngjitur, dokumentave të dërguar nga autoriteti
kontraktor
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k për
kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk në procedurën e prokurimit, “Kërkesë për propozime”,
me objekt: “Ruajtja e godinës me roje private i godines se Z.V.R.P.P KUCOVE” – Marreveshje
Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj”
me nr. REF-59626-03-29-2018, me fond limit 2,579,000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
12.04.2018, nga autoriteti kontraktor, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
Kuçovë, Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje të ankimuesit nenin 63, pika 1, 2 dhe
6, të ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar , ku parashikohet
shprehimisht 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.” “Ankesa 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.”
“Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7 ditëve pas
marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese të punës”.
Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar 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 i dërgohet detyrimisht edhe
autoritetit kontraktor.”
III.1.1. Nga interpretimi në tërësi i dispozitës së sipërcituar del qartë qëllimi i normës juridike
lidhur me të drejtën që gëzojnë operatorët ekonomikë për të ankimuar cdo lloj vendimi të marrë
nga autoriteti kontraktor i cili ka dëmtuar ose rrezikon të dëmtojë interesat e tyre në procedurat e
prokurimit. Nga shqyrtimi në tërësi i ankesës të paraqitur nga ankimuesi konstatohet se ky i
fundit kundërshton vendimin e autoritetit kontraktor për kualifikimin e ofertës së operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” shpk për të cilin është vënë në dijeni që në datën 23.04.2018. Nga
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data e vënies në dijeni për herë të parë të palës ankimuese për vendimmarrjen e Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka
nisur njëherazi edhe edhe llogaritja e afateve të ankimit të operatorit ekonomik ankimues në
cilësinë e subjektit të interesuar në këtë procedurë prokurimi në kuptim të nenit 63 pika 1 të lex
specialis, ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar. Fakti që autoriteti
kontraktor ka kryer rivlerësim në S.P.E. në zbatim të vendimit të KPP 497/2018 nuk legjitimon
palën ankimuese të paraqesë një ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe pranë Komisionit të
Prokurimit Publik për vendimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës
së operatorit ekonimik “Nazeri 2000” shpk datë 23.04.2018. KPP gjykon se llogaritja e afateve
ligjore për ankim pranë autoritetit kontraktor dhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik nis që
në momentin e parë kur operatorët ekonomikë marrin dijeni për vendimin e Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave. Rivlerësimi i kryer në S.P.E nga ana e autoritetit kontraktor nuk ka
ndryshuar thelbin e gjendjes faktike juridike të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk. Brenda
afateve të parashikuar nga lex specialis operatori ekonomik ankimues ka dështuar të paraqesë
një ankesë në lidhje me pretendimet për oferën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk.
III.1.2. 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 (Nëse kërkesa përmbush elementet
formale, Komisioni vazhdon me shqyrtimin në themel të saj), në rastin në fjalë ankimi
administrativ i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik nuk përmbush elementet formalë për faj të vetë ankimuesit, pasi nuk ka respektuar afatet
e përcaktuara në nenin 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar
të shterimit të ankimit administrative pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit
Publik, ankim i cili njëherazi të justifikojë interesin e tij të ligjshëm. Operatori ekonomik
ankimues megjithëse ka paraqitur pranë autoritetit kontraktor mbi pretendimet për kualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk një ankesë të hartuar në formën e përcaktuar
në ligj nuk legjitimohet të paraqesë ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të
mos ezaurimit të ankimit administrativ pranë autoritetit kontraktor brenda afatit 7 ditor të
parashikuar nga neni 63 pika 2 e LPP-së.

III.2. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues për zhvillimin e procedurës së
shortit, KPP konstaton se në datën 11.09.2018 me anë të shkresës nr.2830/1 protokolli datë
10.09.2018, autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik
informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar. Në lidhje me
procedurën e zhvillimit të shortit, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti
kontraktor ka vënë në dispozicion gjithashtu edhe Proces-Verbalin e zhvillimit të shortit datë
8.8.2018 nga ku rezulton se pjesëmarrës në procedurën e zhvillimit të shortit ka qenë edhe
përfaqësuesi i paisur me autorizim nga operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk.
Referuar proces-verbalit të zhvillimit të shortit, tabelës së rezultateve të zhvillimit të shortit,
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rezulton se përfaqësuesi i operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk, i cili ka qenë
prezent në procedurën e zhvillimit të shortit, nuk ka shfaqur asnjë kundërshtim për zhvillimin e
shortit si edhe nënshkruar proces-verbalet përkatëse pa kundërshtim. Në nenin 63 pika 1 të ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar parashikohet 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” Në rastin konkret, KPP gjykon se interesi i ligjshëm i ankimuesit nuk
mund të jetë dëmtuar, përsa kohë që ky i fundit ka marrë pjesë në procedurën e zhvilluar për
hedhjen e shortit si edhe ka nënshkruar pa asnjë vërejtje apo kundërshtim proces-verbalin
përkatës.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk nuk qëndron.
III.3. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues për skualifikimin e ofertës së tij
me argumentin se: “Në bazë të procedurës së vlerësimit me short subjekti juaj ka rezultuar jo
fitues” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në datën 08.08.2018 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e hedhjes së shortit për
përcaktimin e ofertës fituese.
III.3.2. Në datën 08.08.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave pas hedhjes së shortit ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.

“AEK Security” shpk
“Azizoli” shpk
“Myrto Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk

2,376,492.36 lekë
2,289,389.52 lekë
2,376,492.36 lekë
2,376,492.36 lekë

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;

III.3.3. Operatori ekonomik “Myrto Security” shpk është njoftuar për skualifikimin e ofertës së
tij me arsyen se: “Në bazë të procedurës së vlerësimit me short subjekti juaj ka rezultuar jo
fitues”
III.3.4. Në nenin 66 pika 8 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, parashikohet se: “Nëse dy ose më
shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë pikë të njëjta, atëherë fituesi do të
përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. “Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të
hedhjes së shortit nuk përbën shkak për skualifikim.” Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
ka një ndarje të qartë mes momentin procedurial të kualifikimit/skualifikimit të ofertave të
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në një procedure prokurimi, e cila kryhet nga Komisioni i
Vlerësimit të Ofertave bazuar në nenet 46,53 e vijues të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” të ndryshuar si edhe nenit 66 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit
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të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Pjesëmarrja në
procedrën e përcaktimit të ofertës fituese nga ana e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në një
procedurë prokurimi është një moment i ndryshëm procedurial nga ai vlerësimit të ofertave i cili
ka dhe një rregullim të posaçëm në rregullat e prokurimit publik. KPP gjykon se mos shpallja
fitues pas hedhjes së shortit, nuk legjitimon autoritetin kontraktor të skualifikojë operatorin
ekonomik “Myrto Security” shpk.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik qëndron.
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 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 operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt: “Ruajtja e godinës me roje private i
godines se Z.V.R.P.P KUCOVE” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku
te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj” me nr. REF-59626-03-29-2018,
me fond limit 2,579,000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 12.04.2018, nga autoriteti
kontraktor, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kuçovë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së të datës 08.08.2018 për skualifikimin
e operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k, dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si
mësipër, duke e kualifikuar këtë ofertues.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 1422 protokolli Datë 23.08.2018;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar

Anëtar

Vilma Zhupaj

Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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