VENDIM
K.P.P. 386/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.06.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave
pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Anakonda Security”
sh.p.k., në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me
nr. REF-40761-01-17-2018, me objekt “Ruajtja e godinës me
roje private – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik
ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 321 ditë”, me
fond limit 18.493.461 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
09.02.2018, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme
e Doganave.

Ankimues:

“Safe” sh.p.k.
Njësia Bashkiake Nr.II, Rruga “Bernard Bilota”, Kulla “HawaiTower” Nr.17, Pazar 2, Kati 1, Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Rruga e Durrësit, 127, Laprakë, 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 Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 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. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik;
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 18.01.2018, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF40761-01-17-2018, me objekt “Ruajtja e godinës me roje private – Marrëveshje Kuadër - me
një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 321 ditë”, me fond
limit 18.493.461 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 09.02.2018, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
II.2. Në datën 09.02.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Referuar informacionit të autoritetit kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të
cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Myrto Security” sh.p.k.
17.946.159,84 lekë, skualifikuar
2. “Siguria” sh.p.k.
17.951.148,18 lekë, kualifikuar
3. “A-2000” sh.p.k.
17.951.148.18 lekë, kualifikuar
4. “Mandi – 2K” sh.p.k.
17.951.148.18 lekë, kualifikuar
5. “S.S.X” sh.p.k.
17.951.148,18 lekë, skualifikuar
6. “Safe” sh.p.k.
17.951.148,18 lekë, kualifikuar
7. “International Security Albania” sh.p.k.
7988.94
lekë, skualifikuar
8. “Aulona Pol 1” sh.p.k.
7988.96
lekë, skualifikuar
9. “Oktapus 1 Security” sh.p.k.
17.951.193,12 lekë, kualifikuar
10. “Oktapus” sh.p.k.
17.951.530,17 lekë, kualifikuar
11. “Leksi Security” sh.p.k.
17.954.855,73 lekë, kualifikuar
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12. BO “Start 2000” sh.p.k. & “Albguardia” sh.p.k.
55.934,13
lekë, skualifikuar
13. “N.S.S Security” sh.p.k.
Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
14. “Arbana sh.a” sh.p.k.
Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
II.3. Në datën 27.02.2018, 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.
II.4. Në datën 05.03.2018 operatori ekonomik “Oktapus 1 Security” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë
“A 2000” sh.p.k., “Mandi 2K” sh.p.k., “Siguria” sh.p.k., dhe “Safe” sh.p.k., si dhe shtimin e
arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k., “S.S.X” sh.p.k.,
“International Security” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., dhe bashkimi i operatorëve
ekonomikë “Start 2000” sh.p.k. & “Albguardia” sh.p.k., në procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.4.1. Në datën 12.03.2018, nëpërmjet shkresës me nr. 5577/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
II.4.2. Në datën 16.03.2018 operatori ekonomik “Oktapus 1 Security” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si në autoritetin
kontraktor.
II.5. Në datën 05.03.2018 operatori ekonomik “Leksi Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë “A
2000” sh.p.k., “Mandi 2K” sh.p.k., “Siguria” sh.p.k., “Safe” sh.p.k., “Oktapus 1 Security”
sh.p.k. dhe “Oktapus” sh.p.k., në procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.5.1. Në datën 12.03.2018, nëpërmjet shkresës me nr. 5498/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
II.5.2. Në datën 23.03.2018 operatori ekonomik “Leksi” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si në autoritetin
kontraktor.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr. 7535 prot., datë 27.03.2018, protokolluar me tonën në datën
28.03.2018 me objekt “Informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe
trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II.7. Në datë 11.05.2018, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi në themel ankesën e
paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Oktapus 1 Security” sh.p.k. dhe ankesën e
paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Leksi Security” sh.p.k., mori vendimin K.P.P.
305/2018, duke vendosur:
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[...]
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Oktapus 1 Security” sh.p.k.
për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-40761-01-17-2018,
me objekt “Ruajtja e godinës me roje private – Marrëveshje Kuadër - me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 321 ditë”, me fond limit
18.493.461 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 09.02.2018, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Leksi Security” sh.p.k.
për procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve
“Siguria Security” sh.p.k., “A 2000” sh.p.k., “Mandi – 2K” sh.p.k. dhe “Safe” sh.p.k.,
si dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si mësipër, duke i skualifikuar këta
operatorë ekonomikë.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Oktapus 1 Security” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
II.8. Në datën 24.05.2018 operatorët ekonomikë ofertues janë njoftuar elektronikisht për
riklasifikimin e ofertave dhe ofertuesit e kualifikuar/skualifikuar, në zbatim të vendimit K.P.P.
305/2018 datë 11.05.2018 të Komisionit të Prokurimit Publik, si më poshtë vijon:
1 “Myrto Security” sh.p.k.
17.946.159,84 lekë, skualifikuar
2 “Siguria” sh.p.k.
17.951.148,18 lekë, skualifikuar
3 “A-2000” sh.p.k.
17.951.148.18 lekë, skualifikuar
4 “Mandi – 2K” sh.p.k.
17.951.148.18 lekë, skualifikuar
5 “S.S.X” sh.p.k.
17.951.148,18 lekë, skualifikuar
6 “Safe” sh.p.k.
17.951.148,18 lekë, skualifikuar
7 “International Security Albania” sh.p.k.
7988.94
lekë, skualifikuar
8 “Aulona Pol 1” sh.p.k.
7988.96
lekë, skualifikuar
9 “Oktapus 1 Security” sh.p.k.
17.951.193,12 lekë, kualifikuar
10 “Oktapus” sh.p.k.
17.951.530,17 lekë, kualifikuar
11 “Leksi Security” sh.p.k.
17.954.855,73 lekë, kualifikuar
12 BO “Start 2000” sh.p.k. & “Albguardia” sh.p.k.
55.934,13
lekë, skualifikuar
13 “N.S.S Security” sh.p.k.
Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
14 “Arbana sh.a” sh.p.k.
Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
II.9. Në datën 29.05.2018 operatori ekonomik “Safe” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar rivlerësimin e procedurës së prokurimit, konkretisht
skualifikimin e ofertës së tij ekonomike me pretendimin si më poshtë vijon:
[…] Nisur nga rivlerësimi i klasifikimit të ofertave ku shoqëria jonë rezulton e skualifikuar
me arsyen e paraqitur në sistem Bazuar në vendimin e KPP nr. 305/2018 datë 11.05.2018.
Duke qenë se interesat e shoqërisë tonë preken direct si rrjedhojë e skualifikimit, mbështetur
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në të drejtat që na jep neni 63 I LPP po ju dërgojmë këtë ankesë sipas rregullave në fillim
autoritetit kontraktor duke ju parashtruar kundërshtimet tona si vijon. Shoqëria “Safe”
sh.p.k. ka marrë për bazë në përllogaritjen e ofertës Rekomandimin e përbashkët të KPP dhe
APP I ndryshuar me pas me nr. Prot 2511 dhe prot. 332 datë 23.02.2018 si dhe DST e
paraqitura nga autoriteti kontraktor. Oferta e shoqërisë tonë është: 1. Vlera për një roje
1.604,21 lekë/ditë pa tvsh; 2. Vlera për një vendroje 7.988,94 lekë/ditë pa tvsh; 3. Vlera totale
17.951.148,18 lekë pa tvsh. Në vendimin e KPP 305/2018 për procedurën objekt “Ruajtja e
godinës me roje private”, e organizuar nga autoriteti kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e
Doganave shprehet se: “Komisioni i Prokurimit Publik, pas shqyrtimit të ofertave ekonomike
të paraqitura nga operatorët ekonomikë “Siguria Security” sh.p.k., “A 2000” sh.p.k., “Mandi
– 2K” sh.p.k. dhe “Safe” sh.p.k., dhe konkretisht elementët bazë të ofertës së tyre për një roje
dhe një vendroje në ditë, sipas përcaktimit të bërë në dokumentat e tenderit, gjykon se, këta
të fundit nuk kanë respektuar dispozitat ligjore për pagën bazë minimale ligjore, si dhe
detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, duke sjellë, që oferta për një roje
në ditë dhe një vendroje me tre turne në ditë e paraqitur nga operatorët ekonomikë “Siguria
Security” sh.p.k., “A 2000” sh.p.k., “Mandi – 2K” sh.p.k. dhe “Safe” sh.p.k., të jenë nën
minimumin e lejuar ligjor të këtij shërbimi.”
Në vendimin KPP 152/2018 datë 21.03.2018 për procedurën objekt “Shërbim i ruajtjes dhe
sigurisë fizike me roje private” nga autoriteti kontraktor Prokuroria pranë Gjykatës se
Shkallës së Parë Tiranë shprehet se: “Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi
informacionin e paraqitur nga ankimuesit, dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti
kontraktor, si dhe nga shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave të operatorëve ekonomikë dhe
konkretisht elementëve bazë (pagë bazë, shtesa mbi pagë për turnin e dytë dhe të tretë, si dhe
sigurime shoqërore dhe shëndetësore në masën 16,7%) – elementë këta të cilat janë
përcaktuar shprehimisht dhe në DST-; gjykon se operatorët ekonomikë ankimues “Cullhaj”
sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Dea Security” shpk, “Myrto Security” shpk, “Firdeus Security”sh.p.k,
“Oktapus” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k kanë respektuar dispozitat ligjore për pagën bazë
minimale ligjore, shtesat mbi pagë për turnin e dytë dhe të tretë, si dhe detyrimet ligjore për
sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% për të gjithë periudhën e kryerjes së
shërbimit, sic është bërë edhe vlerësimi i ofertave nga ana e autoritetit kontraktor”. Shoqëria
Cullhaj është paraqitur në këtë procedurë tenderi me të njëjtat vlera të ofertës 1. Vlera për
një roje 1.604,21 lekë/ditë pa tvsh; 2. Vlera për një vendroje 7.988,94 lekë/ditë pa tvsh. Nga
sa shpjeguam më lart del qartë se në gjykimet e ankesave nga KPP janë përdorur dy standarte
në vlerësimin e ofertave të paraqitura me të njëjtën kosto të shërbimit në të dy procedurat të
ndryshme, duke shkelur haptazi parimet e barazisë dhe diskriminimit të operatorëve
ekonomikë. Në zbatim të nenit 63 të LPP po paraqesim formularin e ankesës në fillim pranë
autoritetit kontraktor dhe kërkojmë: pezullimin e procedurës së tenderit deri në shqyrtimin e
ankesës tonë, korrigjimin e shkeljeve diskriminuese të KVO në zbatim të vendimit KPP
305/2018 datë 10.05.2018 dhe kualifikimin e shoqërisë “Safe” sh.p.k. […].
II.10. Në datën 31.03.2018 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
ankimues, duke e refuzuar ankesën e paraqitur prej tij me arsyetimin si më poshtë:
[…] Në përgjigje të shkresës tuaj me nr. 12720 prot., datë 29.05.2018, ju sqarojmë se, sic
rezulton të keni dijeni dhe ju përmes kësaj ankese, Autoriteti kontraktor ka zbatuar vendimin
nr. 305/2018 prot., datë 11.05.2018, të Komisionit të Prokurimit Publik, bazuar në nenin 64/2
të LPP I ndryshuar. […]
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II.11. Në datën 05.06.2018 operatori ekonomik “Safe” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k. për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij ekonomike në procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me nr. REF-40761-01-17-2018, me objekt “Ruajtja e godinës me roje
private – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara - me afat 321 ditë”, me fond limit 18.493.461 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
09.02.2018, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në datën 24.05.2018 operatorët ekonomikë ofertues janë njoftuar elektronikisht për
riklasifikimin e ofertave dhe ofertuesit e kualifikuar/skualifikuar, në zbatim të vendimit K.P.P.
305/2018 datë 11.05.2018 të Komisionit të Prokurimit Publik, si më poshtë vijon:
1. “Myrto Security” sh.p.k.
17.946.159,84 lekë, skualifikuar
2. “Siguria” sh.p.k.
17.951.148,18 lekë, skualifikuar
3. “A-2000” sh.p.k.
17.951.148.18 lekë, skualifikuar
4. “Mandi – 2K” sh.p.k.
17.951.148.18 lekë, skualifikuar
5. “S.S.X” sh.p.k.
17.951.148,18 lekë, skualifikuar
6. “Safe” sh.p.k.
17.951.148,18 lekë, skualifikuar
7. “International Security Albania” sh.p.k.
7988.94
lekë, skualifikuar
8. “Aulona Pol 1” sh.p.k.
7988.96
lekë, skualifikuar
9. “Oktapus 1 Security” sh.p.k.
17.951.193,12 lekë, kualifikuar
10. “Oktapus” sh.p.k.
17.951.530,17 lekë, kualifikuar
11. “Leksi Security” sh.p.k.
17.954.855,73 lekë, kualifikuar
12. BO “Start 2000” sh.p.k. & “Albguardia” sh.p.k.
55.934,13
lekë, skualifikuar
13. “N.S.S Security” sh.p.k.
Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
14. “Arbana sh.a” sh.p.k.
Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
III.1.2. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje të ankimuesit nenin 63, pika 1, 2 dhe
6, të ligjit nr. 9643, datë.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.”
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“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.1.3. 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 çdo 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 “Safe”
sh.p.k., konstatohet se ky i fundit kundërshton rivlerësimin e autoritetit kontraktor, lidhur me
skualifikimin e ofertës së tij ekonomike, vlerësim i cili ka ardhur si rrjedhojë e zbatimit të
Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik K.P.P. 305/2018 datë 11.05.2018.
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në rastin konkret pretendimet e parashtruara
në ankesë nga operatori ekonomik “Safe” sh.p.k. përbëjnë “gjë të gjykuar”, për të cilat
Komisioni është shprehur në vendimin K.P.P. 305/2018 datë 11.05.2018 mbi bazën e ankesës
së operatorit ekonomik ankimues “Oktapus 1 Security” sh.p.k. për procedurën në fjalë,
vendim i cili në bazë të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, përkatësisht nenit 19/1, është administrativisht përfundimtar. Në këtë kuptim, kjo
çështje e pretenduar merr cilësinë e një çështjeje të shqyrtuar tashmë nga KPP, situatë kjo,
analoge me çështjet që janë gjykuar njëherë nga gjykata, për të cilat zbatohet parimi i gjësë
së gjykuar dhe për rrjedhim, ipso lege, pretendimet nuk mund të merren në shqyrtim.
III.1.5. KPP thekson faktin se fuqia e “res judicata” (gjësë së gykuar) mbulon jo vetëm pjesën
urdhëruese të vendimit administrativ përfundimtar, por edhe rrethanat e çështjes të pranuara
në shqyrtim, përfundimet dhe arsyet në të cilat është mbështetur ai vendim në pjesën
arsyetuese dhe që kanë lidhje me atë që urdhëron organi administrativ në dispozitivin e
vendimit të tij.
Autoriteti kontraktor në rivlerësimin e procedurës së prokurimit datë 24.05.2018, ka zbatuar
Vendimin K.P.P. 305/2018, datë 11.05.2018 të Komisionit të Prokurimit Publik, i cili pas
shqyrtimit të pretendimeve të operatorit ekonomik “Oktapus 1 Security” sh.p.k., ka vendosur
skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Safe” sh.p.k. Në këtë kuptim, Komisioni nuk
gjendet përballë asnjë rrethane të re për të cilën nuk ka qenë në dijeni në kohën e marrjes së
vendimit përfundimtar që të mund të legjitimojë ankimuesin “Safe” sh.p.k. në pretendimet e
tij.
III.1.6. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, referuar nenit 19/1 të Ligjit nr.9643, datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ku përcaktohet shprehimisht se:
“Komisioni i Prokurimit Publik në përfundim të shqyrtimit të ankesave, merr vendime të cilat
janë administrativisht përfundimtare”, si dhe nenit 64, pika 2, të Ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ku përcaktohet se: “Autoritetet kontraktore
duhet të zbatojnë vendimin e dhënë ose të kërkojnë rishikimin e vendimit të Komisionit të
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Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga marrja dijeni për vendimin”, gjykon se pretendimi i
operatorit ekonomik “Safe” sh.p.k. në thelb përbën rishikim të vendimit K.P.P. 305/2018, datë
11.05.2018, të cilin ligji ia njeh si të drejtë vetëm autoritetit kontraktor.
Sa më sipër arsyetuar Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues
nuk legjitimohet për paraqitjen e ankesës në Komisionin e Prokurimit Publik e rrjedhimisht
pretendimet e tij nuk merren në shqytim nga KPP.
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”, të ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Safe” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-40761-01-17-2018, me
objekt “Ruajtja e godinës me roje private – Marrëveshje Kuadër - me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 321 ditë”, me fond limit
18.493.461 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 09.02.2018, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
3. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1060 Protokolli;
Datë 05.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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