REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 356/2015
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 03.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të datës 13.05.2015, mbi skualifikimin e
operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k. në procedurёn e prokurimit
“Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbim roje civile Drejtoria e
Rajonit Jugor Gjirokastër”, me fond limit 2.115.000 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datё 12.03.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Rajonit Jugor Gjirokastër.

Ankimues:

“Anakonda” sh.p.k.
Lagja “18 Shtatori”, Gjirokastër.

Autoriteti Kontraktor: A.R.SH. Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër
Ish zona Industriale, Gjirokastër.
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”,
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 ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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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 ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar pjesërisht atë, dhe më pas ka 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”;
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 25.02.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbim roje civile Drejtoria e Rajonit Jugor
Gjirokastër”, me fond limit 2.115.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 12.03.2015, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër.
II.2. Në datën 12.03.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 30.03.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Muca” sh.p.k.
“Anakonda” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Taulanti” sh.p.k.
“Bizhga – 1” sh.p.k.

1.629.015,30 Lekë (pa TVSH),
1.914.339,78 Lekë (pa TVSH),
1.914.339,78 Lekë (pa TVSH),
1.914.339,79 Lekë (pa TVSH),
1.943.474,00 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;

II.4. Në datën 02.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Taulanti” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimit e tij nga procedura e prokurimit.
2

II.4.1. Në datën 07.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 346 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Taulanti” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën.
II.4.2. Në datën 16.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Taulanti” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.5. Në datën 07.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit.
II.5.1. Në datën 07.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 346 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.5.2. Në datën 17.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 03.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e
prokurimit.
Gjithashtu, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. pretendon se operatorët
ekonomikë “Muça” sh.p.k. dhe “Anakonda” sh.p.k., në përllogaritjet e ofertave ekonomike të
tyre, nuk kanë përllogaritur saktë detyrimet përkatëse për pagën minimale ligjore, shtesat mbi
pagë për turnin e dytë dhe të tretë, shpenzimet për sigurimet shoqërore e shëndetësore si dhe
shpenzimet për armatim, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.
II.6.1. Në datën 07.04.2015 autoriteti kontraktor, i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.6.2. Në datën 17.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 06.05.2015, me anë të vendimit KPP 273/2015, Komisioni i Prokurimit Publik
vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Taulanti” sh.p.k. për procedurёn
e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbim roje civile Drejtoria e Rajonit
Jugor Gjirokastër”, me fond limit 2.115.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 12.03.2015,
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër.
2. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Anakonda” sh.p.k. dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k. për procedurёn e mësipërme të prokurimit.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 30.03.2015 mbi skualifikimin e operatorit ekonomik
“Taulanti” sh.p.k.
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4. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke kualifikuar operatorin ekonomik “Taulanti” sh.p.k.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
II.8. Në datën 13.05.2015, autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësimin e procedurës, duke zbatuar
vendimin KPP 273/2015 dhe ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës nëpërmjet portalit
elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e rivlerësimit:
“Muca” sh.p.k.
“Anakonda” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Taulanti” sh.p.k.
“Bizhga – 1” sh.p.k.

1.629.015,30 Lekë (pa TVSH),
1.914.339,78 Lekë (pa TVSH),
1.914.339,78 Lekë (pa TVSH),
1.914.339,79 Lekë (pa TVSH),
1.943.474,00 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i kualifikuar;
i skualifikuar;

II.9. Në datën 25.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 489 prot., datë 20.05.2015,
ka vënë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e vendimit KPP 273/2015, duke
kualifikuar operatorin ekonomik “Taulanti” sh.p.k.
II.10. Në datën 25.05.2015, me anë të vendimit KPP 273/3 /2015, Komisioni i Prokurimit Publik
vendosi të heqë pezullimin për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt
“Shërbim roje civile Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër”, me fond limit 2.115.000 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datё 12.03.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Rajonit Jugor
Gjirokastër dhe të lejojë këtë të fundit të vazhdojë me hapat e tjera të procedurës së prokurimit.
II.11. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar se është njohur me një vendim të ri të KVO.
Ankimuesi kundërshton skualifikimin e tij me pretendimin se oferta ekonomike e dorëzuar prej
tij është në kosto dhe në përputhje me Udhëzimin e përbashkët të APP dhe KPP, datë
01.04.2015. Gjithashtu, ankimuesi pretendon se veprimet matematikore të kryera prej tij janë të
rregullta, me dy shifra pas presjes sipas Udhësimit të APP e KPP, me vlerë totale 1.914.339, 78
lekë, ndërsa vlera mujore e operatorit ekonomik të kualifikuar “Taulanti” sh.p.k. është
përllogaritur 212.704,422 (me 3 shifra pas presjes dhjetore), e cila gjatë kryerjes së veprimeve
me kohëzgjatjen e kontratës (9 muaj) jep vlerën totale 1.914.339,79 lekë.
II.12. Në datën 22.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 492 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij me
pretendimin se ka zbatuar vendimin KPP 273/2015, datë 06.05.2015 të Komisionit të Prokurimit
Publik.
II.13. Në datën 28.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në bazë të vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, datë 30.03.2015, operatori
ekonomik “Anakonda” sh.p.k. rezulton i skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi.
III.1.1. Në datën 07.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga kjo procedurë
prokurimi.
II.1.2. Në datën 17.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
III.1.3. Me vendimin KPP 273/2015, datë 06.05.2015 Komisioni i Prokurimit Publik nuk e ka
pranuar ankesën e shoqërisë “Anakonda” sh.p.k mbi skualifikimin e saj nga kjo procedurë
prokurimi.
III.1.4. Në datën 13.05.2015, autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësimin e procedurës, duke
zbatuar vendimin KPP 273/2015 dhe duke kualifikuar operatorin ekonomik “Taulanti” sh.p.k.
III.1.5. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar se është njohur me një vendim të ri të KVO
e duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga kjo procedurë prokurimi.
III.1.6. Referuar nenit 19/1 të Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, në të cilin përcaktohet shprehimisht se “Komisioni i Prokurimit Publik, në përfundim
të shqyrtimit të ankesave, merr vendime të cilat janë administrativisht përfundimtare.”
III.1.7. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “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.2.2. 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.
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. Në
ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar nga
procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën.
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Operatori ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k. rezulton i skualifikuar nga procedura
prokurimi në fjalë përpara ankimit në KPP, me vendim të KVO datë 30.03.2015 dhe mbështëtur
në të drejtën e ankimimit që i njeh ligji ka ezauruar fazën e ankimimit, si pranë autoritetit
kontraktor edhe pranë KPP, ku ky i fundit me vendim KPP 273/2015, datë 06.05.2015 ka
vendosur refuzimin e ankesës së tij.
Pra, referuar sa më sipër, operatori ekonomik ankimues nuk mund të ushtrojë më të drejtën e
ankimimit pasi, nuk kemi të bëjmë me një vendim të autoritetit kontraktor por, me një vendim të
Komisionit të Prokurimit Publik, i cili, referuar nenit 19/1 të Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në përfundim të shqyrtimit të ankesave, merr vendime të
cilat janë administrativisht përfundimtare dhe detyron autoritetet kontraktore të zbatojnë
vendimin e dhënë ose të kërkojnë rishikimin e tij. Gjithashtu, KPP sqaron se vendimi 273/2015
nuk e ka ndryshuar gjendjen faktike dhe juridike të ankimuesit, pasi ankimi i tij është refuzuar.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k. nuk merren në
shqyrtim.
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 “Anakonda” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbim roje civile
Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastër”, me fond limit 2.115.000 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datё 12.03.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Rajonit Jugor
Gjirokastër.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse 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. 991 Protokolli; Datë 28.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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