REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
Adresa: Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr.3, Kati II, Tiranë, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 851

Nr.593/2 prot

Tiranë, më 27.06.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Trezhnjeva ” sh.p.k.
Lagja “Partizani”, Pall.90/3, Sh.1, Ap.1

B. CURRI
Operatorit Ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
Rruga “Adem Jashari”, Lagj.8, H.10, Pall.4, Ap.3.

TIRANË

Autoritetit Shëndetësor Rajonal
TIRANË

Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni 19/1 e vijues,
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, VKM nr.1 datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Ligji nr.8485, datë 12.5.1999
“Kodi i Procedurave Administrative”, i ndryshuar.

Në datën 27.06.2013 Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 578 prot.,
datë 10.05.2013, të operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. si dhe ankesën nr. 593 prot.,
datë 13.05.2013, të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbim me roje private”, me fond limit
4.839.404 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në datën 17.02.2013 nga autoriteti kontraktor,
Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë.
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Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit
kanë interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.
Në këto kushte ankesat i nënshtrohen juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i tyre është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
 Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë, me të njëjtin objekt pranë
autoritetit kontraktor dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, 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”;
 kanë 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
ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
Nga shqyrtimi i ankesave, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje
me këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatorët ekonomikë ankimues
dhe autoriteti kontraktor, u konstatua si vijon:
 Në datën 07.02.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me objekt: “Shërbim me roje
private”, me fond limit 4.839.404 lekë (pa T.V.SH).
 Në datën 17.02.2013 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë, të cilët kanë paraqitur
cmimet e ofertave ekonomike ( pa TVSH) përkatësisht, si mëposhtë:
1. “Trezhnjeva” sh.p.k me ofertë

4.008.371,5 lekë, refuzuar.

2. “Eurogjici Security” sh.p.k, me ofertë

4.739.391 lekë, pranuar.

3. “Nazeri 2000” sh.p.k me ofertë

4.691.270 lekë, refuzuar.

4. “Dea Security” sh.p.k me ofertë

4.720.602,55 lekë, refuzuar.

5. “Toni Security” sh.p.k me ofertë

4.354.100 lekë, refuzuar.

6. “Hoxha” sh.p.k me ofertë

4.307.075,6 lekë, refuzuar.

7. “Brecani” sh.p.k me ofertë

4.829.800 lekë, pranuar.



Në datën 22.02.2013 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të
prokurimit, janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe
ofertuesit e skualifikuar.



Në datën 27.02.2013 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e shoqërive “Dea
Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Brecani ROSP”, “Eurogjici Security” sh.p.k
dhe “Toni Security” sh.p.k me pretendimin se këta ofertues nuk kanë paraqitur oferta
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ekonomike, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe duke kërkuar anulimin e
procedurës së prokurimit.


Në datën 28.02.2013 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e
prokurimit.



Në datën 28.02.2013 edhe operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga
procedura e prokurimit.



Në datën 06.03.2013 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“Trezhnjeva”.



Në datën 11.03.2013 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, pasi sipas tij, nuk ka marrë përgjigje nga
autoriteti kontraktor. Në ankesë kundërshtohet skualifikimi i tij me argumentin e
KVO-së se: “[...]Oferta juaj për një roje, për një vendroje pozicion gjatë turnit të
tretë, shtesa e pagës për turn të tretë sipas kodit të punës, neni 81, llogaritet 10.527
dhe jo 10.164 që është llogaritur nga shoqëria “Nazeri 2000” sh.p.k. Pra kjo ofertë
është nën koston ligjore.” Autoriteti kontraktor pretendon se i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k në datën 06.03.2013.



Në datën 12.03.2013 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Sipas ankimuesit, nisur nga kërkesat e
autoritetit kontraktor për shërbimin, përllogaritja e kryer dhe baza ligjore, rezulton
se:

1. Vlera e ofruar nga “Dea Security” sh.p.k në zërin “Vështirësi Turni III” për
vendroje turni i tretë është 10.164 nga 10.527 lekë sipas ligjit.
2. “Nazeri 2000” sh.p.k në zërin “Vështirësi Turni III” për vendroje turni i tretë është
10.164 nga 10.527 lekë sipas ligjit.
3. “Brecani R.O.S.P” sh.p.k:
a)

në zërin “Vështirësi Turni III” për vendroje turni i tretë është 10.500 nga 10.527
lekë sipas ligjit.

b) Zëri “Armatim, municion e riparim armatimi” për vendrojen me tre turne është 146
lekë nga 154.167 lekë sipas ligjit.
c) Zëri “Armatim, municion e riparim armatimi” për vendrojen me një turn i tretë është
728 lekë nga 770.83 lekë sipas ligjit.
4. “Eurogjici Security” sh.p.k
a) Zëri “Armatim, municion e riparim armatimi” për vendrojen me tre turne është
153.09 lekë nga 154.167 lekë sipas ligjit.
b) Zëri “Armatim, municion e riparim armatimi” për vendrojen me një turn të tretë
është 770.7 lekë nga 770.83 lekë sipas ligjit.
5. “Toni Security” sh.p.k
a) Në zërin “Vështirësi Turni II” për vendrojen me tre turne është 435 lekë nga 441.6
lekë.
b) Turni III është 2.904 lekë nga 2.944,33 lekë
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c) Po kështu është llogaritur edhe në vendrojen Turni III, është 10.500 nga 10.527 lekë
sipas ligjit.
d) Në zërin “Vështirësi Turni III” për vendrojen turni tretë, zëri “Armatim, municion e
riparim armatimi” për vendrojen me tre turne është 153.9 lekë nga 154.167 lekë sipas
ligjit
e) Zëri “Armatim, municin e riparim armatimi” për vendrojen me 1 turn i tretë është
153.9 lekë nga 770.8 lekë.
Për arsyet e lartpërmendura, operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k kërkon
skualifikimin e të gjithë shoqërive dhe anulimin e procedurës së mësipërme të prokurimit.


Në datën 12.03.2013 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga
procedura e mësipërme e prokurimit. Gjithashtu ankimuesi pretendon se nuk ka marrë
përgjigje nga autoriteti kontraktor, lidhur me ankesën e paraqitur pranë këtij të fundit.
Autoriteti kontraktor pretendon se i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik “Dea
Security” sh.p.k në datën 06.03.2013. Konkretisht operatori ekonomik “Dea Security”
sh.p.k kundërshton arsyet e skualifikimit nga KVO-ja, cituar si më poshtë:

1. Vërtetimi nga policia mbi numrin e armëve në përdorim e dhënë nga policia, është
për 4 armë dhe listat për përdorim të armëve kolektive që ka paraqitur “Dea
Security” sh.p.k janë të vitit 2020, 2011 dhe shume emra të këtyre listave nuk janë në
listën e punonjësve të miratuar nga Policia e datës 30.11.2012.
2. Oferta e “Dea Security” sh.p.k për 1 roje, për një vendroje pozicion gjatë turnit të
tretë, shtesa e pagës për turn të tretë sipas kodit të punës, neni 81 është nën koston
ligjore.


Me shkresën nr. 687 prot., datë 25.03.2013 dhe dokumentacionin bashkëngjitur kësaj
shkrese autoriteti kontraktor informon Komisionin e Prokurimit Publik lidhur me
arsyet e skualifikimit të operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “Dea Security”
sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Hoxha” sh.p.k, por nuk jep
asnjë informacion lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomik ankimues dhe
trajtimi i tyre nga autoriteti kontraktor. Sipas procesverbalit të vlerësimit dhe
klasifikimit të ofertave të KVO-së, mbajtur në datën 22.02.2013, konstatohet se:

-

Shoqëria “Dea Security” sh.p.k është skualifikuar pasi:

1. Vërtetimi nga policia mbi numrin e armëve në përdorim e dhënë nga policia, është
për 4 armë dhe listat për përdorim të armëve kolektive që ka paraqitur “Dea
Security” sh.p.k janë të vitit 2020, 2011 dhe shume emra të këtyre listave nuk janë në
listën e punonjësve të miratuar nga Policia e datës 30.11.2012.
2. Oferta e “Dea Security” sh.p.k për 1 roje, për një vendroje pozicion gjatë turnit të
tretë, shtesa e pagës për turn të tretë sipas kodit të punës, neni 81 është nën koston
ligjore.
-

Shoqëria “Nazeri 2000” sh.p.k është skualifikuar pasi oferta për 1 roje, për një
vendroje pozicion gjatë turnit të tretë, shtesa e pagës për turn të tretë sipas kodit të
punës, neni 81 është nën koston ligjore.

-

Shoqëria “Toni Security” sh.p.k është skualifikuar pasi:

1. Preventivi për një roje turni i dytë për vendroje më tre turne, për vështirsi, operatori e
ka vendosur 435 lekë kur në fakt duhet 441,6 lekë.
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2. Shtesa mbi pagë për turnin e tretë duhet 2.944,33 lekë ndërsa operatori e ka vendosur
2.904 lekë.
3. Faturat tatimore që shoqërojnë kontratën e ngjashme me Union-Bank, janë pa vulë
shitësi dhe firmë blerësi, jo origjinale dhe as të noterizuara.”


Në datën 11.04.2013, me vendimin nr. prot. 255/3 Komisioni i Prokurimit Publik, pas
shqyrtimittë ankesave të operatorëve ekonomikë lartpërmendur vendosi:
1.

2.
3.
4.

5.



Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbim me roje
private”, me fond limit 4.839.404 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në datën
17.02.2013 nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë.
Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k.
Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k.
Autoriteti kontraktor të korrigjojë shkeljet e konstatuara si mësipër, duke
kualifikuar operatorin ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k dhe operatorin ekonomik
“Dea Security” sh.p.k.
Autoriteti kontraktor të korrigjojë shkeljet e konstatuara si mësipër, duke
skualifikuar operatorin ekonomik “Brecani R.O.S.P” sh.p.k dhe operatorin
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.

Në datën 23.04.2013, autoriteti kontraktor, në zbatim të vendimit të Komisionit të
Prokurimit Publik, bëri rivlerësimin e procedurës së prokurimit.
1. “Trezhnjeva” sh.p.k me ofertë

4.008.371,5 lekë, refuzuar.

2. “Eurogjici Security” sh.p.k, me ofertë

4.739.391 lekë, refuzuar.

3. “Nazeri 2000” sh.p.k me ofertë

4.691.270 lekë, pranuar.

4. “Dea Security” sh.p.k me ofertë

4.720.602,55 lekë, pranuar.

5. “Toni Security” sh.p.k me ofertë

4.354.100 lekë, refuzuar.

6. “Hoxha” sh.p.k me ofertë

4.307.075,6 lekë, refuzuar.

7. “Brecani” sh.p.k me ofertë

4.829.800 lekë, refuzuar.



Në datën 29.04.2013, operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k, mbas rivlerësimit të
bërë nga autoriteti kontraktor ka bërë ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke
kundërshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Dea
Security” sh.p.k.



Në datën 29.04.2013, operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, mbas
rivlerësimit të bërë nga autoriteti kontraktor ka bërë ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000”
sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k. si dhe pretendon se arsyeja e skualifikimit të
paraqitur nga autoriteti kontraktor nuk është argumentuar, por vetëm është thënë: “Në
bazë të vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. prot. 255/3, datë 11.04.2013”.



Në datën 03.05.2013 më anë të shkresave nr. prot 948/1 dhe nr. prot 956/1, autoriteti
kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorëve ekonomikë duke refuzuar ankesën me
arsyen se kualifikimi i operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Dea
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Security” sh.p.k. dhe skualifikimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k
është bërë në zbatim të vendimit nr. prot 255/3, dt. 11.04.2013.


Në datën 10.05.2013 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke pretenduar si më poshtë:

-

“Për fakte të reja në riklasifikimin e bërë kërkojmë skualifikimin e firmës “Nazeri
2000” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k me arsyen se oferta e tyre është në
kundërshtim me ligjin, pasi tarifat për radiondërlidhjen dhe alarmin nuk janë bërë në
përputhje me legjislacionin e vitit 2013. Operatori “Dea Security” sh.p.k duhet të
skualifikohet edhe për faktin se nuk plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor për
numrin e armëve 7, ndërsa operatori “Nazeri 2000” sh.p.k duhet të skualifikohet edhe
për faktin se shpenzimet e armatimit nuk janë në përputhje me përcaktimet ligjore”.



Në datën 13.05.2013, operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik duke pretenduar se:

1. “Në riklasifikimin e bërë vemë re se autoriteti kontraktor ka kualifikuar ofertën e
shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k, ofertat e të cilave në
lidhje me shpenzimet për radiondërlidhjen janë të papërgjegjshme, për shkak të
mosllogaritjes së këtij shpenzimi sipas VKM nr. 599, datë 23.07.2010 për “Miratimin
e pagesave që kryhen në AKEP për përcaktimin dhe përdorimin e frekuencave të
numrave dhe serive numerike”. Po kështu këto shoqëri janë nën koston ligjore.”
2. “Gjithashtu vume re se, arsyeja e skualifikimit tonë nuk ishte e specifikuar, por vetëm
është thënë: “Në bazë të vendimit të Komisionit të Prokurimeve Publike nr. 255/3
prot., datë 11.04.2013”. Gjithashtu nga informacioni marrë rezulton se ne jemi
skualifikuar për ofertë nën kosto: për vendrojen me një roje me shërbim vetëm Turni
III-të, shoqëria jonë për zërin e shpenzimit “Tarifë Armatimi”, në preventiv është
paraqitur 770.7 lekë dhe jo 770.8 lekë. Në analizë (si pjesë shoqëruese e ofertës)
shoqëria jonë e ka përllogaritur saktë ofertën” Shoqëria jonë e ka përshkruar vlerën
për armatim 770.7 lekë nga 770.8 lekë që duhej. Mirëpo në fund, vlera totale për këtë
vendroje është përllogaritur saktë, me vlerën për tarifë arme prej 770.8 lekësh. Pra në
total oferta jonë është e saktë”.
3. “Referuar mosdhënies së arsyes konkrete të skualifikimit tonë autoriteti kontraktor
ka shkelur nenin 21, pika 2 e ligjit të prokurimeve, duke mos na dhënë arsyet konkrete
të skualifikimit. Mosdhënia e arsyes konkrete ka shkelur nenin 108 pika 1, 109 pika 1,
2 të Kodit të Procedurës Administrative në të cilin është përcaktuar qartë dhe mos
respektimi i këtij detyrimi të parashikuar në bazën ligjore sipërcituar e bëjnë
procedurën të paligjshme dhe si të tillë duhet të anulohet”
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor
Arsyetoi:
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I.
Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., Komisioni i
Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i)

Komisioni i Prokurimit Publik me anë të vendimit nr. 255/3 prot., datë 11.04.2013
ku ka vendosur kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Dea Security” sh.p.k dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k, shqyrtoi ofertat e tyre ekonomike bazuar në ankesën e
paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k;
(ii)
Bazuar në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
dhe përkatësisht neni 19/1, pika 2 në të cilin parashikohet se: “Komisioni i
Prokurimit Publik, në përfundim të shqyrtimit të ankesave, merr vendime, të cilat
janë administrativisht përfundimtare”;
(iii) Nё nenin 64/2, pika 2 tё ligjit pёr prokurimin publik parashikohet se: “Autoritetet
kontraktore duhet të zbatojnë vendimin e dhënë ose të kërkojnë rishikimin e
vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga marrja dijeni
për vendimin...”;
gjykon se, është shprehur njëherë me vendim, për ofertat e paraqitura nga operatorët
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k, të cilat kanë qenë objekt ankese
edhe në ankesën e parë të paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. Lidhur sa
më sipër vendimi i marrë nga Komisioni i Prokurimit Publik është administrativisht
përfundimtar, duke përbëra kështu gjë të gjykuar, për të cilin, referuar bazës ligjore
sipërcituar, vetëm autoriteti kontraktor ka të drejtën e rishikimit të vendimit tё dhёnё nga
Komisoni i prokurimit Publik.
II.
Në lidhje me pretendimin e parë dhe të dytë të operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici
Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, është shprehur në vendimin nr. 255/3 prot.,
datë 11.04.2013, i cili referuar bazës ligjore sipërcituar është administrativisht përfundimtar,
duke përbëra kështu gjë të gjykuar, për të cilin, vetëm autoriteti kontraktor ka të drejtën e
rishikimit të tij.
Në lidhje me pretendimet e tretë të operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i)

(ii)

Në kthimin e përgjigjes së bërë nga autoriteti kontraktor kundrejt operatorit
ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k rezulton se në përmbajtjen e saj
është shprehur se: “Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të Autoritetit Shëndetsor
Rajonal Tiranë ju ka skualifikuar, duke ju informuar se ky skualifikim është bërë në
zbatim të Vendimit nr. 255/3 prot., datë 11.04.2013;
Bazuar në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
neni 21 “E drejta për informim” dhe përkatësisht pika 2 në të cilin parashikohet se:
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“Informacioni i administruar, sipas nenit 12 të këtij ligji, i vihet në dispozicion çdo
personi të interesuar, palë në proces, me kërkesë të tij, pasi ka përfunduar
klasifikimi i ofertave. Autoriteti kontraktues është i detyruar ta vërë në dispozicion
informacioninbrenda 5 ditëve nga data e marrjes së kërkesës. 2. Autoriteti
kontraktor vë në dijeni48 jo më vonë se 5 ditë nga marrja e vendimit: a) çdo kandidat
të pasuksesshëm, për arsyet e refuzimit të pjesëmarrjes së tij në tender; b) çdo
ofertues të pasuksesshëm, për arsyet e refuzimit të ofertës së tij”;
(iii) Bazuar në ligjin nr.8485, datë 12.5.1999 “Kodi i Procedurave Administrative” I
ndryshuar, dhe përkatësisht neni 108 “Arsyetimi i aktit”, në të cilin parashikohet se:
“1. Përveç rasteve kur ligji vetë parashikon dhënien e arsyeve, duhet të jepen
domosdohmërisht arsyet për të gjitha ato akte të cilat pjesërisht ose tërësisht: a)
mohojnë, shuajnë, kufizojnë apo prekin në ndonjë mënyrë tjetër të drejta dhe
interesa të ligjshëm ose vendosin apo rëndojnë detyrime apo ndëshkime; b)
përbëjnë vendim në lidhje me kërkesat për shqyrtim apo apelimet; c) përbëjnë një
vendim të kundërt me pretendimet e palëve të interesara ose në kundërshtim me një
informacion apo propozim zyrtar; ç) përbëjnë devijim nga praktika e ndjekur për
zgjidhjen e çështjeve të ngjashme; d) shkaktojnë revokimin, shfuqizimin,
modifikimin ose pezullimin e një akti të mëparshëm.” Gjithashtu, në nenin 109
“Mënyra e arsyetimit”, përcaktohet se: “Arsyetimi duhet të jetë i qartë dhe të
përfshijë shpjegimin e bazës ligjore dhe faktike të aktit. Kur arsyetimi është bërë në
informacionet apo propozimet e mëparshme, mund të mjaftojë si arsyetim pranimi i
tyre nga ana e organit përgjegjës për marrjen e vendimit përfundimtar. Në këto
raste informacionet dhe propozimet e mëparshme janë pjesë përbërëse e aktit”.
(iv) Bazuar në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
dhe përkatësisht neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, në të cilin
parashikohet se: “Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm: a)
për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të
paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar
parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit
publik; b) nëse nuk është paraqitur asnjë ofertë brenda afateve kohore; c) kur në
fazën e parë të procedurës së kufizuar dhe me negocim me shpallje paraprake të
njoftimit kualifikohen më pak se 2 kandidatë; ç) nëse asnjë nga ofertat e paraqitura
nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit; d) nëse të gjitha
ofertat e pranuara përmbajnë çmime që e tejkalojnë buxhetin e autoritetit
kontraktor, të parashikuar për një kontratë të caktuar; dh) kur Komisioni i
Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit të shkronjave “b” dhe “ç”
të pikës 3 të nenit 64 të këtij ligji”;
gjykon se, përgjigja e dhënë nga autoriteti kontraktor ka të përfshirë në të bazën faktike të
aktit, dhe në rastin konkret zbatimin e vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik si një
deyrim ligjor i autoritetit kontraktor në zbatim të ligjit për prokurimet, vendim i cili është
pjesë përbërëse e aktit. Gjithashtu bazuar në nenin 24 të ligjit sipërsituar, nuk jemi në
kushtet e anulimit të një procedure prokurimi.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
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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, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,

Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Treznjeva” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbim me roje
private”, me fond limit 4.839.404 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në datën 17.02.2013
nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k.
3. Autoriteti Kontraktor lejohet të vazhdojë procedurën e prokurimit të sipërpërmendur;
4. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.

Relatori: D. Martopullo

KRYETAR
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