REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P.648/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Juliana Hoxha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 29.12.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Ankimues:

“Kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Klaron” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbim
privat i sigurisë fizike të Uzinës Mekanike Tiranë”, me fond limit 1 728 000
(një milion e shtatë qind e njëzetë e tetë mijë) lekë pa TVSH lekë pa tvsh,
zhvilluar më datë 24.11.2014 nga autoriteti kontraktor, Uzina Mekanike
Tirana.
“Klaron” sh.p.k.
Adresa: Sheshi “Karl Topia”, Kulla 2 kati 2 Zogi Zi, Tiranë

Palë e ankimuar: Uzina Mekanike Tirana
Adresa: Rruga e Kavajës, 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. 1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e 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 znj. Juliana Hoxha, shqyrtuan
parashtrimet me shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutuan çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
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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 ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, 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. Nuk ka respektuar afatet ligjore dhe shkallët e ankimimit të paraqitjes së ankesës pranë
autoritetit kontraktor;
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 12.11.2014 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbim privat i sigurisë fizike të Uzinës
Mekanike Tiranë”, me fond limit 1 728 000 (një milion e shtatë qind e njëzetë e tetë mijë) lekë
pa TVSH lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 24.11.2014 nga autoriteti kontraktor, Uzina Mekanike
Tirana.
II.2. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“A 2000” sh.p.k me ofertë ekonomike 1.368.000 lekë pa tvsh skualifikuar
“Klaron” sh.p.k me ofertë 1.503.942 lekë pa t.v.sh skualifikuar
“Dajti” sh.p.k me ofertë ekonomike 1.548.000 lekë pa t.v.sh kualifikuar
“Ales” sh.p.k me ofertë ekonomike1.577.484 lekë pa t.v.sh skualifikuar
“Trezhnjeva” sh.p.k me ofertë ekonomike 1.661.038 lekë pa t.v.sh kualifikuar
“Firdeus Security” sh.p.k pa ofertë ekonomike skualifikuar

II.3. Në datën 25.11.2014 operatori ekonomik “Klaron” sh.p.k është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij nga kjo procedurë prokurimi. Ankimuesi
pretendon se nuk ka marrë arsye në lidhje me skualifikimin e tij.
II.4. Nga verifikimi në sistemin elektronik, operatori ekonomik “Klaron” sh.p.k., rezulton të jetë
i skualifikuar me arsyet e mëposhtme:
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“Oferta refuzohet pasi:
1. Shtesat mbi pagën për turnin II janë përllogaritur në kundërshtim me nenin 81 të Kodit të
Punës.
2. Shtesat mbi pagën për turnin III janë përllogaritur në kundërshtim me nenin 81 të Kodit
të Punës.
3. Kontrata e energjisë elektrike është në emër te shtetasit F.S., për më tepër që adresa e
kontratës së energjise elektrike është e ndryshme nga ajo e selisë së shoqërisë.
4. Vërtetimi i DPQ Tiranë nuk pasqyron numrin real të punonjësve të shoqërisë pasi
vërtetimi është marrë në muajin janar 2014. Po ashtu vërtetimi i sigurimeve shoqërore
dhe listëpagesat për muajt e fundit vërtetojnë se shoqëria nuk plotëson numrin e
punonjësve të kërkuar”
II.5. Në datën 27.11.2014 operatori ekonomik ankimues pretendon se ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor (kjo e pohuar nga vetë ai në ankimimin drejtuar KPP-së), duke
kundërshtuar skualifikim e tij.
II.6. Në ankimimin drejtuar autoritetit kontraktor, ankimuesi pretendon se nuk ka marrë
përgjigje.
II.7. Në datën 12.12.2014 operatori ekonomik ankimues, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, ku kërkon:
“Në vlerësimin e bërë autoriteti kontraktor nuk ka dhënë arsye se pse operatori ekonomik
“Klaron” sh.p.k është skualifikuar dhe kjo gje bie në kundërshtim me nenin 12 dhe 52 të LPP”
II.8. Në datën 22.12.2014, nëpërmjet shkresës nr. 59 prot., datë 19.12.2014 me objekt: “Dërgim
dokumentacioni”, 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. Ndër të tjera autoriteti kontraktor sqaron se;
[...]Në lidhje me pretendimete shoqërisë “Klaron” sh.p.k., sqarojmë se ky operator ekonomik
nuk ka paraqitur fare ankesë pranë autoritetit kontraktor brenda afatit 7 ditor, nga mometi i
vlerësimit të kësaj procedure, duke mos respektuar shkallët e ankimimit sipas nenit 63 të LPP-së.
Për më tepër akoma ju bëjmë me dije se operatori ekonomik “Klaron” sh.p.k., nuk ka paraqitur
asnje kopje të ankesës së paraqitur pranë KPP-së për dijeni drejtuar autoritetit kontraktor duke
mos respektuar kështu procedurën e parashikuar në pikën 6 të nenit 63 të LPP-së.[...]
II.9. Në datën 23.12.2014 me anë të shkresës nr. 1911/3 prot., me objekt: “Kërkesë për
dokumentacion plotësues”, Komisioni i Prokurimit Publik i drejtohet operatorit ekonomik
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ankimues “Klaron” sh.p.k., të depozitojnë pranë KPP dokumentacionin e nevojshëm provues ku
të vërtetohet se ankesa tyre është paraqitur pranë autoritetit kontraktor brenda afateve ligjore.

II.10. Në datën 26.12.2014 me anë të shkresës nr. 156 prot., operatori ekonomik ndër të tjera
sqaron:
Qysh në procedurat e prokurimit, enti prokurues kishte shkelur ligjin e prokurimit publik duke
mos vënë as adresën e autoritetit kontraktor dhe as numër kontakti me personin përgjegjës të ak.
Në këto kushte ne e kishim të vështirë të identifikonim vendndodhjen e saktë të autoritetit
kontraktor “Uzina Mekanike Tiranë”.
Gjithashtu as Posta Shqiptare nuk merrte përsipër të dërgonte zarf në adresë të këtij autoriteti
kontraktor pa patur të shkruar numrin e rrugës apo adresën sipas standarteve.[...]
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor
Arsyeton

III.1. Në datën 25.11.2014, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të KVO-së.
III.2. Ankimuesi pretendon se është ankuar pranë autoritetit kontraktor në datën 27.11.2014, por
nuk ka paraqitur asnjë dokument ose provë për të vërtetuar këtë pretendim.
III.3. Operatori ekonomik “Klaron” sh.p.k. pretendon se nuk ka marrë përgjigje nga autoriteti
kontraktor në ankimimin drejtuar këtij të fundit.
III.4. Në datë 12.12.2014 operatori ekonomik “Klaron” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik duke pretenduar kualifikimin e tij. Ankimuesi kundërshton
skualifikimin e tij duke pretenduar se nuk ka marrë arsye në lidhje me skualifikimin e tij.
III.5. Në datën 22.12.2014, nëpërmjet shkresës nr. 59 prot., datë 19.12.2014 me objekt: “Dërgim
dokumentacioni”, 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. Ndër të tjera autoriteti kontraktor sqaron se;
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[...]Në lidhje me pretendimet e shoqërisë “Klaron” sh.p.k., sqarojmë se ky operator ekonomik
nuk ka paraqitur fare ankesë pranë autoritetit kontraktor brenda afatit 7 ditor, nga mometi i
vlerësimit të kësaj procedure, duke mos respektuar shkallët e ankimimit sipas nenit 63 të LPP-së.
Për më tepër akoma ju bëjmë me dije se operatori ekonomik “Klaron” sh.p.k., nuk ka paraqitur
asnje kopje të ankesës së paraqitur pranë KPP-së për dijeni drejtuar autoritetit kontraktor duke
mos respektuar kështu procedurën e parashikuar në pikën 6 të nenit 63 të LPP-së.[...]
III.6. KPP sjell në vëmendje nenin 63, pikën 1.1, dhe pikën 6 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në të cilin thuhet shprehimisht se:
1.1. Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen
pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në
faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti
kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar
plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të
ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në
Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni.
6. Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar, 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 e ankesës i
dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.
III.7. Në rastin konkret, operatori ekonomik ankimues “Klaron” sh.p.k, nuk ka depozituar një
ankesë, në autoritetin kontraktor sipas përcaktimit në nenin 23 pika 1, të VKM-së nr. 184, datë
17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”.
Ankimuesi nuk ka respektuar afatet ligjore të ankimimit pranë autoritetit kontraktor, duke mos
plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës” që, referuar pikës 3,
shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin
dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik, përbën shkak për mospranimin e
ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mungesës së kushteve formale
të saj.
Duke mbajtur në konsideratë faktin që 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), dhe në
rastin në fjalë ankimi administrativ i paraqitur nga operatori ankimues pranë Komisionit të
Prokurimit Publik nuk përmbush elementet formalë për faj të vetë ankimuesit, pasi nuk ka
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respektuar afatet e përcaktuara në pikën 6, të nenit 63 të ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”i ndryshuar dhe për këtë arsye nuk merret në shqyrtim 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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Klaron” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbim privat i sigurisë
fizike të Uzinës Mekanike Tiranë”, me fond limit 1 728 000 (një milion e shtatë qind e
njëzetë e tetë mijë) lekë pa TVSH lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 24.11.2014 nga
autoriteti kontraktor, Uzina Mekanike Tirana.
2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
3. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1911 Protokolli Datë 12.12.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
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