KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 678/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 24.10.2019 shqyrtoi ankesën përkatësisht me:
Objekt:

Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje
me kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Vojvoda” shpk, në
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-34129-0822-2019, me objekt: “Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes" – Marrëveshje
Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara, me afat 12 muaj”, me fond limit 1.216.277 lekë (pa-TVSH)
zhvilluar më datë 03.09.2019, nga autoriteti kontraktor Këshilli i Qarkut
Shkodër.
Anullimin e shortit të datës 06.09.2019.

Ankimues:

“Toni Security” shpk.
Adresa: Rruga “Lidhja e Prizrenit”, Njësia Bashkiake nr.5, Pll. 10/1,
Kati I, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Këshilli i Qarkut Shkodër.
Rruga: “28 Nëntori”, Shkodër.

Subjekte të interesuar:

“Eurogjici Security” sh.p.k.
Rruga “Adem Jashari”, Lagja nr. 8, H.10, Ap.3, Tiranë.
“Dani Security” shpk
Lagjja “Qemal Stafa”, Rruga “Studenti”, Pallati i Hipotekes, Kati II-të, nr
pasurie 2/973-N23, zona kadastrale 8591, Shkodër.
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“Vojvoda” shpk
Lagjja “Tre Heronj”, (KF3305587) Zona 1, Shkodër.
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
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatori ekonomik 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, 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 përcaktuara në Ligjin
Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Operatori ekonomik ankimues “Toni Security” shpk nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së
ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 23.08.2019, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të Agjencisë
së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-34129-08-22-2019,
me objekt: “Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes" – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të
gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj”, me fond limit 1.216.277 lekë (pa-TVSH)
zhvilluar më datë 03.09.2019, nga autoriteti kontraktor Këshilli i Qarkut Shkodër.
II.2. Në datën 03.09.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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II.3. Nga verifikimi në sitemin e prokurimit elektronik (SPE), si dhe referuar informacionit të autoritetit
kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor në datë 06.09.2019
ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi të
cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:
1. “Dani Security” shpk
1174235.40
kualifikuar
2. “Eurogjici Security” shpk
1174235.40
kualifikuar
3. “Toni Security” shpk
1174235.40
kualifikuar
4. “Vojvoda” shpk
1174235.40
kualifikuar
II.4. Në datën 06.09.2019, operatori ekonomik “Toni Security” shpk është njoftuar elektronikisht për
vlerësimin e procedurës së prokurimit, si dhe kualifikimin e tij në procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.5. Në datën 06.09.2019, autoriteti kontraktor ka njoftuar nëpërmjet sistemit elektronik ofertuesit e
kualifikuar me vlerë të njëjtë ekonomike lidhur me hedhjen e shortit më datë 09.09.2019, ora 12:00, në
zyrën e prokurimeve pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.
II.6. Në datën 09.09.2019, ora 12:00, autoriteti kontraktor ka zhvilluar hedhjen e shortit me pjesmarrjen
e përfaqsuesve respektivë të operatorëve ekonomikë me ofertë të njëjtë “Dani Security” shpk
“Eurogjici Security” shpk, “Toni Security” shpk dhe “Vojvoda” shpk, nga ku pas procesit rezuloi fitues
shoqëria “Vojvoda” shpk.
II.7. Operatori ekonomik “Toni Security” shpk, në datën 10.09.2019 ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e ofertës së paraqitur prej operatorit ekonomik
“Vojvoda” shpk, si dhe anullimin e shortit të datës 06.09.2019, në procedurën e mësipërme të
prokurimit, sipas pretendimeve si më poshtë vijon:
Nëpërmjet Sistemit (SPE), më datën 23.08.2019 u njohëm me dokumentat standarte të tenderit.
Brenda afateve të kërkuara nga autoriteti kontraktor, u ngarkua në sistem i gjithë dokumentacioni
nevojshëm sipas kritereve të vendosura në dokumentat standarte të tenderit.
II. Në datën 06.09.2019, ora 13:12 minuta, nëpërmjet sistemit (SPE), u njohëm me klasifikimin si më
poshtë:
Operatorët Ekonomike
“Dani Security“ shpk
“Eurogjici-Security” shpk
“Toni-Security” shpk
“Vojvoda” shpk

Vlerat të ofertuara
1174235.40
1174235.40
1174235.40
1174235.40

Refuzuar
Jo
Jo
Jo
Jo

Arsye
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III. Në datën 06.09.2019, ora 13:58 njoftuam mbi hedhjen a shortit, pasi operatorët e kualifikuar,
rezultonin me vlerë të njëjtë:
Drejtuar: “Operatorit Ekonomik “Toni Security” sh.p.k.
Meqënëse të gjitha ofertat janë të njëjta, për prokurimin me objekt “Shërbime të sigurimit dhe
ruajtjes” - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me
afat 12 muaj, me fond prej 1,216,277 (një milion e dyqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind e
shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, shorti do të zhvillohet ditën e hënë më datë 9 Shtator 2018, ora
12:00 në zyrën e prokurimeve pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.
Për hedhjen e shortit mund të paraqitet një nga administratorët e shoqërisë me kartë identiteti.
Nëse për hedhjen e shortit caktohet një përfaqësues tjetër i shoqërisë tuaj, ju lutem pajiseni me Prokure
të Posaçme pser hedhjen e shortit.
Komisioni i Vlersesimit të Ofertave autorizoi Kryetarin e KVO-së të dërgojë mesazhin në sistem për t'ju
njoftuar për hedhjen e shortit.
Me respekt, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave
IV. Kundërshtojmë zhvillimin e shortit të zhvilluar nga Këshilli i Qarkut Shkodër më datën 09.09.2010
pasi nuk është pritur afati i ankimimit gjithashtu dhe fituesin a këtij shorti si më poshtë:
Së pari: Në shortin e zhvilluar më datën 09.09.2019 ku pjesmarrës ishin 4 operatorë ekonomikë, të cilët
kanë rezultuar të kualifikuar me vlerë të njëjtë, ka rezultuar fitues shoqëria “Vojvoda” sh.p.k. Kjo
shoqëri është shpallur fituese pamvarësisht mangësive që ka në dokumentacionin e nevojshëm për të
realizuar me sukses përmbushjen e kushteve dhe kërkesave.
Shoqëria “Vojvoda” sh.p.k, nuk përmbush kriterin: “2.1.Për kapacitetin ligjor/profesianal: Licensë e
shoëriëse e vlefshme për ushtrirnin e aktivitetit të “Shërbimit të ruajtjes dhe/ose sigurisë fizike”,
nënkategoria 1.3.A “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private si dhe veprimtarive social kulturore,
sportive fetare e politike”, lëshuar nga QKL; Çertifikatë e drejtuesit teknik të subjektit, e vlefshme për
ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes dhe të sigurisë fizike për kategorinë 1.3.A.”
Çertifikata a Drejtuesit Teknik të subjektit, nuk është e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së
ruajtjes dhe të sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A., Gjithashtu këtë çertifikatë e ka jashtë afatit
katërvjeçar të vlefshmërisë.
Shoqëria “Vojvoda” sh.p.k, nuk përmbush kriterin: “2.1.Për kapacitetin ligjor/profesianal: Vërtetim i
lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore, i cili duhet të përmbajë të dhena për listën emërore të
punonjësve të shërbimit të çertifikuar, si edhe afatin e vlefshmërisë së çertifikatave të tyre. Punonjësit
që do paraqesin certifikata shërbimi duhet të jenë të reflektuar në vertetimin e lëshuar nga Drejtoria e
Policise se Qarkut Shkodër”
Shoqëria “Vojvoda” sh.p.k në përmbushje të kriterit të mësipërm duhej të paraqiste certifikata për
punonjës shërbimi sa përqindja e pjesmarrjes së tij në akt-marrveshje, kjo shoqëri nuk ka asnjë
punonjës brenda afatit 4 vjeçar të vlefshmërisë.
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Shoqëria “Vojvoda” sh.p.k, nuk përmbush kriterin: “2.2. Për kapacitetin ekonomik dhe financiar, pasi
nuk disponon: Xhiroja mesatare vjetore gjatë tre viteve të fundit të ketë një vlerë jo më të vogël se
1,000,000 (një milion) lekë. Për ketë operatori ekonomik duhet te paraqesë vërtetim nga Administrata
Tatimore për xhiron e realizuar gjate tre viteve të fundit.
Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e taksave vendore për vitin 2018 për ushtrimin e veprimtarisë në
Shkodër.”
Shoqëria “Vojvoda” sh.p.k nuk ka përmbushur kriterin e kërkuar, pasi nuk disponon vërtetim xhiro për
tre vitet a fundit në vlerën 1,000,000 (një milion) lekë, gjithashtu nuk ka vërtetim që jep informacionin
e kërkuar lidhur me likujdimin e taksave vendore për vitin 2018, për ushtrimin e veprimtarisë në
Shkodër.
Shoqëria “Vojvoda” sh.p.k, nuk përmbush kriterin: “2.3. Për kapacitetin teknik: Si dëshmi për
përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes,
ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar
me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore te shitjes ku te shënohen datat, shumat
dhe shërbimet e realizuara”
Duke u bazuar në kriterin e mësipërm kjo shoqëri nuk ka vërtetim për realizim kontrate për kontratat e
paraqitura, gjithashtu punët e kryera nuk i ka sipas kërkesave të mësipërme, pasi kontratat e kësaj
shoqërie nuk janë të kryera brenda tre viteve të fundit.
Shoqëria “Vojvoda” sh.p.k, nuk përmbush kriterin: “2.3.3 Për kapacitetin teknik: Dokumenti i
Përformancës mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik. Për këtë duhet të paraqesë
vërtetim nga Drejtoria e Policisë se Qarkut Shkodër, i lëshuar jo më herët se 6 muaj nga data e
zhvillimit të tenderit, ku jepen të dhëna për subjektin, burimet njerëzore, mjetet speciale, armatimin,
për përmbushjen e detyrimeve ligjore dhe financiare, për listën emërore të punonjësve të çertifikuar
etj.”.
Vërtetim nga Drejtoria a Policisë së Qarkut Shkodër i paraqitur nga kjo shoqëri, nuk i përmbush
kërkesat e mësipërme, pasi nuk ka vërtetim brenda afatit të kërkuar, pra brenda 6 muajve, gjithashtu ky
vërtetim nuk jep informacion lidhur me burimet njerëzore, mjetet speciale, armatimin, për listën
emërore të punonjësve të certifikuar si kusht për të krijuar besim dhe siguri në kryerjen e shërbimit.
Shoqëria “Vojvoda” sh.p.k, nuk përmbush kriterin: “2.3.4 Për kapacitetin teknik: Vërtetim nga
Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për vitin 2019, shoqëruar me listë pagesat e
sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për muajin Qershor dhe Korrik 2019.
Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 4 punonjës të siguruar në muaj, 2 punonjës shërbimi
roje si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin.”.
Kjo shoqëri nuk disponon të siguruar për tre muajt a fundit, punonjës shërbimi, gjithashtu Drejtuesin
Teknik të shoqërisë, nuk e ka të siguruar për këtë periudhë. Është detyrimi i operatorëve ekonomikë që
të paraqesin në përputhje me peerqindjen e tij të pjesëmarrjes, numrin e punonjësve të vlefshëm për
ushtrimin e veprimtarisë.
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Shoqëria “Vojvoda” sh.p.k, nuk përmbush kriterin: “2.3.4 Për kapacitetin teknik: Autorizim Individual
në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per radiokomunikim dhe alarm të lëshuar nga
AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e
Shqipërisë”, me zonë mbulimi Shkodrën.”.
Lidhur me përmbushjen e kriterit të mësipërm, kjo shoqëri nuk disponon Autorizim Individual AKEP në
emër të shoqërisë, pasi këtë autorizim nuk e ke aktiv.
Shoqëria “Vojvoda” sh.p.k, nuk përmbush kriteret lidhur me përqindjen: Kapacitetet që disponon kjo
shoqëri, nuk i ka në përputhje me përqindjen e kërkuar dhe që duhej të ishte e shprehur edhe sipas
aktmarrveshjes, kusht ky i cili është bazë për kualifikimin e operatorëve ekonomikë.
Sa më sipër kualifikimi dhe shpallja fitues e këtij operatari ekonomik është në kundërshtim me ligjin
dhe për rrjedhojë duhet të skualifikohet.
Së dyti: procedura e mësipërme, nuk është zhvilluar sipas rregullave të parashikuara në Ligjin për
Prokurimet Publike, pasi nuk është zbatuar neni 63, i këtij ligji, përsa i përket afateve të ankimimit.
Autoriteti kontraktor ka proceduar me njoftimin për short, direkt pas klasifikimit duke mos respektuar
afatin 7-të ditor për ankimimet. Në nenin 63 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimat
Publike”, i ndryshuar, parashikohat se: “1. 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 kundër vendimeve të autoritetit kontraktor 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 nuk ka pritur ditën e nesërme të punës por e ka publikuar njoftimin për short
vetëm disa minuta, pasi është publikuar klasifikimi i operatorëve. Duke vepruar në këtë mënyrë
autoriteti kontraktor, i ka mohuar të drejtën e ankimit operatorëve ekonomikë, pra ka vepruar në
kundërshtim me ligjin duke mos zbatuar procedurën pasi hedhja e procedurës është bërë pa pritur
afatin 7-të ditor të ankimit dhe për rrjedhojë shorti dhe fituesi i dalë nga ky short duhet të shpallet i
pavlefshëm.
Sa më sipër kërkojmë anullimin e vendimit të autoritetit kontraktor datë 09.09.2019, mbi shortin dhe
fituesin e shpallur në këtë procedurë prokurimi, pasi është në kundërshtim me LPP dhe Rregullat e
Prokurimit Publik.
Përfundimisht, kërkoj:
a) Pezullimin e procedurës deri neë shqyrtimin e ankesës.
b) Anullimin e vendimit të autoritetit kontraktor datë 09.09.2019 që ka shpallur fitues shoqërinë
“Vojvoda” shpk
c) Skualifikimin e shoqërisë “Vojvoda” shpk.
d) Dërgimin pranë selisë së shoqërisë sonë të një kopje të vendimit të arsyetuar brenda afatit të
parashikuar neë LPP.
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II.8. Me anë të shkresës nr. 635/3 prot, datë 13.09.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankesës së operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar atë.
II.9. Në datën 26.09.2019 operatori ekonomik “Toni Security” shpk ka paraqitur ankesë në Komisionin
e Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesën e ngritur pranë autoritetit
kontraktor.
II.10. Nëpërmjet shkresës nr. 686/1 prot, datë 07.10.2019, protokolluar me tonën në datën 10.10.2019
me objekt “Shkresë përcjellëse” 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.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe dokumentacionit
të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Komisioni i Prokurimit Publik, vlerëson të ndalet në arsyetimin, përsa i përket respektimit të
kushteve formale nga ana e operatorit ekonomik ankimues. Vlen të sqarojmë se nisur nga faktet dhe
dokumentacioni i paraqitur nga ankimuesi në depozitimin e ankesës pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, ky i fundit gjykoi se ankimuesi, prima facie ka respektuar kushtet formale dhe vendosi
pezullimin e procedurës së prokurimit, me qëllim marrjen e informacionit dhe dokumentacionit të
duhur nga ana e autoritetit kontraktor, për verifikimin e fakteve dhe rrethanave përkatëse, të vlefshme
për të vlerësuar në lidhje me respektimin e kushteve formale nga ana e operatorit ekonomik ankimues,
pa i hyrë në thelb shqyrtimit të pretendimeve të tij, për faktin se respektimi i kushteve formale, dhe
konkretisht në lidhje me afatet e ankimimit, nga ana e operatorit ekonomik ankimues, nuk ishin shumë
të qarta vetëm nga dokumentacioni i paraqitur prej tij në depozitimin e ankesës.
Në lidhje me këto afate, pas shqyrtimit, verifikimit e ballafaqimit të dokumentacionit të operatorit
ekonomik ankimues, me atë të paraqitur nga autoriteti kontraktor, rezulton si më poshtë:
III.1.1. Në datën 23.08.2019, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-3412908-22-2019, me objekt: “Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes" – Marrëveshje Kuadër me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj”, me fond limit 1.216.277 lekë (paTVSH) zhvilluar më datë 03.09.2019, nga autoriteti kontraktor Këshilli i Qarkut Shkodër.
III.1.2. Në datën 03.09.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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III.1.3. Në datën 06.09.2019, 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.
III.1.4. Në datën 09.09.2019, ora 12:00, autoriteti kontraktor ka zhvilluar hedhjen e shortit me
pjesmarrjen e përfaqsuesve respektivë të operatorëve ekonomikë me ofertë të njëjtë “Dani Security”
shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Toni Security” shpk dhe “Vojvoda” shpk, nga ku pas procesit rezuloi
fitues shoqëria “Vojvoda” shpk.
III.1.5. Në datën 10.09.2019 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke kundërshtuar duke kundërshtuar kualifikimin e ofertës së paraqitur prej operatorit
ekonomik “Vojvoda” shpk, si dhe anullimin e shortit të datës 06.09.2019, në procedurën e mësipërme
të prokurimit.
III.1.6. Operatori ekonomik ankimues pretendon se nuk ka marrë përgjigje nga ana e autoritetit
kontraktor në lidhje me ankesën e paraqitur pranë këtij të fundit deri në datën 26.09.2019.
III.1.7. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nëpërmjet informacionit, ardhur pranë KPP me
anë të shkresës nr. 686/1 prot, datë 07.10.2019, autoriteti kontraktor sqaron se ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues me anë të postës elektronike – email, ndërkohë që nga dokumentacioni
bashkëlidhur nuk vërtetohet fakti që në emailin e dërguar të jetë bashkëlidhur edhe dokumenti kthim
përgjigje për trajtimin e ankesës.
III.1.8. Në datën 26.09.2019 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor.
III.1.9. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, të ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, në të cilin është parashikuar:
“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 kundër vendimeve të autoritetit kontraktor 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.
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 e ankesës i dërgohet detyrimisht
edhe autoritetit kontraktor”.
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III.1.10. Në nenin 78 pika 6 ç) të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar përcaktohet se: “Në përfundim të shqyrtimit të ankesës,
komisioni/zyrtari i ngarkuar për shqyrtimin e saj mund të marrë vendim për refuzimin ose pranimin e
ankesës, i cili i komunikohet menjëherë titullarit të autoritetit kontraktor. Në rastin kur ankesa është
pranuar, titullari i autoritetit kontraktor i adreson vendimin për zbatim komisionit të vlerësimit të
ofertave. Në çdo rast, vendimi i autoritetit kontraktor i komunikohet me shkrim ankimuesit. Për efekt të
shkurtimit të afateve kohore të procesit të ankimit, komisioni/zyrtari i ngarkuar për shqyrtimin e
ankesës komunikon vendimin ankimuesit edhe në adresën elektronike të përcaktuar prej tij në
formularin e ankesës, jo më vonë se ditën e nesërme të punës pas marrjes së vendimit”.
III.1.11. Nga intrepretimi literal i dispozitës të sipërcituar, Komisioni gjykon se, pavarësisht mundësisë
që i jepet autoritetit kontraktor për të kthyer përgjigje lidhur me ankesën nëpërmjet postës elektronike
nga komisioni/zyrtari i ngarkuar për shqyrtimin e ankesës, në cdo rast, është detyrim ligjor kthimi i
përgjigjes në formë shkresore kundrejt operatorëve ekonomik ankimues. Gjithashtu, referuar ligjit
nr.10273 datë 29.04.2010 “Për dokumentin elektronik dhe VKM nr.357 datë 24.04.2013 “Për
miratimin e rregullores “Për menaxhimin e dokumentit elektronik në Republikën e Shqipërisë”,
Komisioni gjykon se, që një dokument elektronik të ketë vlefshmërinë e provës duhet të plotësojë
kushtet, si vijon: nënshkrim elektronik, sipas legjislacionit për nënshkrimin elektronik; të dhënat e
krijuesit të dokumentit elektronik; pacënueshmërinë e dokumentit elektronik; akses në përmbajtjen e
dokumentit elektronik përgjatë gjithë ciklit të dokumentimit; qartësi në leximin e përmbajtjes së tij, si
dhe vërtetimi i kopjes në letër të dokumentit elektronik nga institucionet publike duhet të kryhet nga
personat e autorizuar nga titullari i institucionit.
III.1.12. Në rastin konkret, Komisioni konstaton se, procedura e ndjekur nga autoriteti kontraktor lidhur
me kthimin e përgjigjes mbi ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, nuk përmbush
asnjë prej përcaktimeve ligjore dhe nënligjore të sipërcituara, pasi vendimi i KSHA-së, nuk është
komunikuar në mënyrë elektronike nga komisioni/zyrtari i ngarkuar për shqyrtimin e ankesës, nuk
përmban elementët e nevojshëm të parashikuara nga ligji nr.10273 datë 29.04.2010 “Për dokumentin
elektronik” dhe VKM nr.357 datë 24.04.2013 “Për miratimin e rregullores “Për menaxhimin e
dokumentit elektronik në Republikën e Shqipërisë”.
Në këto kushte, Komisioni gjykon se, akti administrativ mbi trajtimin e ankesës, nuk i mund të
konsiderohet i komunikuar ankimuesit brenda afateve ligjore të parashikuara në pikën 5 të nenint 63, të
ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, e për këtë arsye, operatorit
ekonomik ankimues, përllogaritja e afateve të ankimit pranë Komisionit të Prokurimit Publik, do të
fillojë nga dita e nesërme e punës pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të nenit 63 të
LPP-së.
Përsa më sipër, bazuar në faktin që ankesa e operatorit ekonomik ankimues është paraqitur brenda afatit
të parashikuar në pikën 6 të nenit 63 të LPP-së, Komisioni i Prokurimit Publik vendosi të shqyrtojë në
themel objektin e kësaj ankese.
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III.2. Lidhur me pretendimin operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k, për kundërshtimin
e kualifikimit të ofertës së shoqërisë “Vojvoda” shpk me arsyetimin se: “Shoqëria “Vojvoda” sh.p.k,
nuk përmbush kriterin: “2.3.4 Për kapacitetin teknik: Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e
punonjësve të siguruar për vitin 2019, shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët
E-sig 025 a) për muajin Qershor dhe Korrik 2019.
Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 4 punonjës të siguruar në muaj, 2 punonjës shërbimi
roje si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin.”.
Kjo shoqëri nuk disponon të siguruar për tre muajt a fundit, punonjës shërbimi, gjithashtu Drejtuesin
Teknik të shoqërisë, nuk e ka të siguruar për këtë periudhë. Është detyrimi i operatorëve ekonomikë që
të paraqesin në përputhje me peerqindjen e tij të pjesëmarrjes, numrin e punonjësve të vlefshëm për
ushtrimin e veprimtarisë..”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 7, “Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit”, në dokumentat standarte të
tenderit në procedurën e prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar : “Në rastet e
bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë dokumentat e
lartpërmendur. Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik, duhet te
dorezohen: a.Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar
zyrtarisht; b.Prokura e posaçme.”
III.2.2. Operatori ekonomik “Vojvoda”sh.p.k ka ofertuar si përfaqsuese e bashkimit të shoqërive
“Vojvoda shpk & Trezhnjeva shpk”.
Bashkimi i sipërpërmendur i shoqërive është krijuar me anë të akt-marrëveshjes të lidhur para një
noteri Nr.2264 Rep, Nr.860 Kol, datë 02.09.2019. Nga shqyrtimi i marrëveshjes së bashkëpunimit
rezulton se referuar “Objektit” i saj është bashkimi i përkohshëm i shoqërive në lidhje me tenderin që
do të organizohet nga Këshilli i Qarkut Shkodër me objekt “Shërbim privat i ruajtjes dhe sigurisë
fizike”. Referuar akt-marrëveshjes së mësipërme të bashkëpunimit parashikohet se: “[...] Shoqëria
“Trezhnjeva” shpk ka pjesëmarrje përkatësisht sipas kuotave: 49% ndërsa shoqëria “Vojvoda” sh.p.k
51% [...]” .
III.2.3. Në pikën 2.3.4. të shtojcës 7, “Kapaciteti teknik” në dokumentat standarte të tenderit të
procedurës së prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë vijon: “2.3.4.
Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për vitin 2019, shoqëruar me
listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për muajin Qershor dhe Korrik 2019.
Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 4 punonjës të siguruar në muaj, 2 punonjës shërbimi
roje si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin.”.
III.2.4. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të këtij kriteri anëtari i
bashkimit të operatorëve ekonomikë “Vojvoda” shpk, ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
Vërtetim për numrin e punonjësve nr. T01328108, datë 28.08.2019, në të cilën pasqyrohet numri i
punonjësve për periudhën shtator 2016 – janar 2019.
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Listëpagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore për mujin Korrik 2019.
III.2.5. Në Kreun VIII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 1 e VKM nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet: “Oferta mund
të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë
procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet
pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi”.
Në Kreun VIII, neni 74, pika 2 po këtu, parashikohet: “Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të
krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja
e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët
e këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me
prokure përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të
dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga
përfaqësuesi…”, ndërsa në pikën 3 parashikohet: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të
përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet
e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i
gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të
përcaktuara në aktmarrëveshje”.
III.2.6. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar
parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme
vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.2.7. Komisioni i Prokurimit Publik, referuar dokumentacionit të sipërcituar të paraqitur nga
ankimuesi në përmbushje të kriterit kualifikues, lidhur me numrin e punonjësve, konstaton se anëtari i
bashkimit të operatorëve ekonomikë “Vojvoda” shpk referuar marrëveshjes së bashkëpunimit ka marrë
përsipër kryerjen e 51 % të shërbimit, për këtë arsye, operatori ekonomik “Vojvoda” shpk, referuar
përqindjes së marrë përsipër duhet të dëshmonte me anë të dokumentacionit se disponon për periudhën
Janar 2019 - Korrik 2019 një numër mesatar prej 2 punonjës. Nga shqyrtimi në tërësi i dokumentacionit
të paraqitur nga anëtari i sipërpërmendur i bashkimit të shoqëerive, Komisioni konstaton se ky anëtar
nuk ka paraqitur vërtetim për numrin e punonjësve për periudhën Shkurt 2019 – Korrik 2019, si dhe
listepagesat për periudhën Janar 2019 – Qershor 2019. Në këtë kuptim Komisioni gjykon se anëtari i
bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Vojvoda” sh.p.k.,është në kushtet e mospërmbushjes së
kritereve të vecanata të kualifikimit, pasi nuk vërteton që ka të punësuar punonjës në raport me
përqindjen e bashkëpunimit për peiudhën e kërkuar, pasi nuk ka paraqitur vërtetimin e numrit të
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punonjësve dhe listëpagesat për priudhën e kërkuar referuar VKM-se nr.914, datë 29.12.2014 ”Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, e cila në nenin 74 pika 3 e cila parashikon
shprehimisht se: ”Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen
nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të
përcaktuara në aktmarrëveshje.”.
III.2.8. Akoma më tej Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, me anë të kriterit të mësipërm, qëllimi i
autoritetit kontraktor është vërtetimi se operatorët ekonomikë pjesëmarrës dhe/ose anëtarët e bashkimit
të operatorëve ekonomikë, në përputhje me nenin 74 pika 3 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, disponojnë stafin e nevojshëm (fuqinë
punëtore) në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor në funksion të realizimit me sukses të
kontratës. Me anë të dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë “Vojvoda” sh.p.k., nuk ka
vërtetuar se disponon fuqinë mesatare punëtore për periudhën e kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor.
Sa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” shpk mbi
kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “Vojvoda” shpk, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se, nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative, pasi referuar
gjykimit mësipër në pikën III.1. gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik “Vojvoda” shpk, do
të ndryshojë, duke u skualifikuar nga procedura në fjalë, e rrjedhimisht duke përmbushur interesin e
ankimuesit.
III.4. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për anullimin e shortit të datës 09.09.2019 të kryer nga
autoriteti kontraktor, me pretendimin si vijon: “Së dyti: procedura e mësipërme, nuk është zhvilluar
sipas rregullave të parashikuara në Ligjin për Prokurimet Publike, pasi nuk është zbatuar neni 63, i
këtij ligji, përsa i përket afateve të ankimimit.
Autoriteti kontraktor ka proceduar me njoftimin për short, direkt pas klasifikimit duke mos respektuar
afatin 7-të ditor për ankimimet. Në nenin 63 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimat
Publike”, i ndryshuar, parashikohat se: “1. 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 kundër vendimeve të autoritetit kontraktor 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 nuk ka pritur ditën e nesërme të punës por e ka publikuar njoftimin për short
vetëm disa minuta, pasi është publikuar klasifikimi i operatorëve. Duke vepruar në këtë mënyrë
autoriteti kontraktor, i ka mohuar të drejtën e ankimit operatorëve ekonomikë, pra ka vepruar në
kundërshtim me ligjin duke mos zbatuar procedurën pasi hedhja e procedurës është bërë pa pritur
afatin 7-të ditor të ankimit dhe për rrjedhojë shorti dhe fituesi i dalë nga ky short duhet të shpallet i
pavlefshëm.
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Sa më sipër kërkojmë anullimin e vendimit të autoritetit kontraktor datë 09.09.2019, mbi shortin dhe
fituesin e shpallur në këtë procedurë prokurimi, pasi është në kundërshtim me LPP dhe Rregullat e
Prokurimit Publik.”.

III.4.1. Në 06.09.2019 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, nëpërmjet
sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave, si më poshtë vijon:
1. “Dani Security” shpk
1174235.40
kualifikuar
2. “Eurogjici Security” shpk
1174235.40
kualifikuar
3. “Toni Security” shpk
1174235.40
kualifikuar
4. “Vojvoda” shpk
1174235.40
kualifikuar
III.4.2. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, parashtrimeve
me shkrim të ankimuesit, informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor si dhe pasi u krye
verifikimi në sistemin elektronik të prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, rezulton se
autoriteti kontraktor në datën 09.09.2019, ora 12:00 ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit duke hedhur shortin për operatorët ekonomikë të kualifikuar me vlerë të njëjtë.
III.4.3. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2, 5 dhe 6, të ligjit nr.9643,
dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku është parashikuar: “Çdo person që ka ose ka
pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rezikohet 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.4.4. Në kreun X “Shqyrtimi i Ankesave”, neni 78, pika 6 i Vendimit nr.914 të Këshillit të
Ministrave datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar
parashikohet se: “Për shqyrtimin e ankesave, autoriteti kontraktor ndjek hapat e mëposhtëm: a)
Titullari i autoritetit kontraktor ia ngarkon çështjen një komisioni të përbërë nga 3 (tre) persona, për të
shqyrtuar ankesën dhe për të dhënë një vendim. Përjashtimisht, në rast të mungesës së personelit,
titullari i autoritetit kontraktor ia ngarkon çështjen për shqyrtim 1 (një) zyrtari të vetëm.
Komisioni/zyrtari i ngarkuar është përgjegjës për vendimin e dhënë në përfundim të shqyrtimit të
ankesës. Anëtarët e komisionit/zyrtari i ngarkuar nuk duhet të kenë marrë pjesë në marrjen e vendimit,
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për të cilin është paraqitur ankesa. Në rast se ankimi lidhet me dokumentet e tenderit, titullari i
autoritetit kontraktor mund t’ia ngarkojë shqyrtimin e ankesës komisionit të vlerësimit të ofertave.”.
Në nenin 78, pika 6 gërma “ç” të Vendimit Nr.914 të Këshillit të Ministrave dt.29.12.2014 “Për
Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet se : “Në përfundim të
shqyrtimit të ankesës, komisioni/zyrtari i ngarkuar për shqyrtimin e saj mund të marrë vendim për
refuzimin ose pranimin e ankesës, i cili i komunikohet menjëherë titullarit të autoritetit kontraktor. Në
rastin kur ankesa është pranuar, titullari i autoritetit kontraktor i adreson vendimin për zbatim
komisionit të vlerësimit të ofertave.”.
III.4.5. Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve të
caktuara proceduriale në LLP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për përgatitjen e
ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci dhe siguri juridike për
palët e interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të veprimtarisë së organeve të
administratës publike, (Neni 9 i K.pr. Administrative).
Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurave të prokurimit, parashikuar nga lex
specialis LPP, në neni 2 të tij janë ato të mos diskriminimit, transparencës dhe barazisë. Tërësia e
elementëve të mësipërm lidhet ngushtësisht me elementë të ligjshmërisë së vendimeve të organeve të
administratës publike.
III.4.6. Lidhur me sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor Këshilli i
Qarkut Shkodër, ka vepruar në tejkalim të kompetencave të tij, duke duke vijuar me hedhjen e shortit
për ofertat e njëjta.
III.4.7. Në nenin 19/1, pikat 1 dhe 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se: “Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në
fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këtë ligj...në përfundim të shqyrtimit të ankesave, merr vendime, të cilat janë
administrativisht përfundimtare.”.
III.4.8. Sa më sipër, autoriteti kontraktor nuk duhej të kishte vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës
lidhur me hedhjen e shortit të datës 09.09.2019. Komisioni i Prokurimit Publik gjen me vend të sqarojë
se në mbështetje të dispozitave ligjore të lartpërmendura, autoritetet kontraktore janë të detyruara të
zbatojnë me rigorozitet legjslacionin për prokurimin publik, ndërkohë që operatorët ekonomikë të cilët
gjykojnë se interesat e tyre të ligjshme janë prekur nga këto procedura, mund të ushtrojnë të drejtën e
tyre të ankimimit, gjithnjë duke mbajtur në konsideratë afatet ligjore të përcaktuara. Si konkluzion,
Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se në rastin konkret, autoriteti kontraktor Këshilli i Qarkut
Shkodër duhet të marrë masat për korrigjimin e situatës, duke anulluar shortin e datës 09.09.209.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.5. Gjithashtu, nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, rezulton se autoriteti
kontraktor në datën 26.09.2019 ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit duke
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publikuar “Njoftimin e Fituesit” për operatorin ekonomik “Vojvoda” sh.p.k. Komisioni i Prokurimit
Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve të caktuara proceduriale në LLP dhe
Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për përgatitjen e ofertës, afati i shqyrtimit të
ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci dhe siguri juridike për palët e interesuara. Parimi i
ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të veprimtarisë së organeve të administratës publike, (Neni 4 i
K.pr. Administrative). Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurave të prokurimit,
parashikuar nga lex specialis LPP, në neni 2 të tij janë ato të mos diskriminimit, transparencës dhe
barazisë. Tërësia e elementëve të mësipërm lidhet ngushtësisht me elementë të ligjshmërisë së
vendimeve të organeve të administratës publike. Në nenin 63 pika 2 e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit
kontraktor 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.” Në nenin 63 pika 3 e lex specialis, LPP parashikohet se: “ 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 përpara skadimit të afatit kohor, të
përcaktuara në pikat 5 dhe 6 të këtij neni.”.
Gjithashtu në nenin 63 pika 6 e lex specialis i cili parashikon të drejtën ankimit pranë Komisionit të
Prokurimit Publik parashikon 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 e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor […]”.
III.5.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në datën 26.09.2019 ka vepruar
në kundërshtim të hapur me ligjin duke shkelur afatet procedurialë të ankimi duke publikuar “Njoftuar
Fituesin”, brënda hapësirës ligjore ku operatorëve ekonomikë ankimues i lind e drejta e shterimit të
ankimit administrativ në një shkallë më të lartë ankimimi. Autoriteti kontraktor ka detyrimin të presë
përfundimin e plotë të afateve të ankimit të operatorëve ekonomikë ankimues pranë Autoritetit
kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në zbatim të nenit 63 të LPP-së. Referuar parashikimit
të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik ankimues ka qenë brenda
afateve kohore të ankimit pranë K.P.P në momentin e publikimit të “Njoftimit të Fituesit”, të
procedurës së prokurimit gjithashtu edhe në momentin e dorëzimit të ankesës pranë KPP. Të gjitha këto
veprime nga ana e autoritetit kontraktor janë kryer në kundërshtim të plotë me rregullat e prokurimit
publik pasi nga ana e autoritetit kontraktor nuk janë respektuar afatet ligjore për procedurat e rishikimit
administrativ. Rrjedhimisht, nga ana e autoritetit kontraktor nuk duhej të ishte proceduar me
shpalljen/publikimin e njoftimit të fituesit në respekt të të drejtës që përcakton ligji për ankimimin.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, 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,
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Toni Security” shpk, për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me nr. REF-34129-08-22-2019, me objekt: “Shërbime të sigurimit
dhe ruajtjes" – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara, me afat 12 muaj”, me fond limit 1.216.277 lekë (pa-TVSH) zhvilluar më datë
03.09.2019, nga autoriteti kontraktor Këshilli i Qarkut Shkodër.
2. Të konstatojë pavlefshmërinë absolute të aktit administrativ mbi Njoftimin e Fituesit të
bashkimit të operatorit ekonomik “Vojvoda shpk & Trezhnjeva shpk”, si akt i nxjerrë në
kundërshtim me procedurën e parashikuar nga ligji.
3. Autoriteti kontrakor të marrë masat e nevojshme për kthimin e palëve në gjendjen juridike
fillestare.
4. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Vojvoda shpk & Trezhnjeva shpk”, duke e skualifikuar këtë ofertues ekonomik.
5. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e hedhjes së shortit të mbajtur më datë 09.09.2019
ora 12:00.
6. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
7. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 1533 Protokolli; Datë 26.09.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
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Anëtar
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