VENDIM
K.P.P. 522/2018
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 07.08.2018 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik
“Anakonda” sh.p.k., në procedurën e prokurimit “Procedurë e
hapur”, me nr. REF-40267-01-12-2018, me objekt “Ruajtje
objektesh të godinave ku është akomoduar administrata tatimore
për vitin 2018” – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik
ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, Loti 7
“Ruajtja e objekteve ne qarkun e Gjirokastrës (Godina e DRT
Gjirokastër)”, me fond limit 3.032.559,79 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 20.04.2018, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve.
Anulim i procedurës së hedhjes së shortit, për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e ofertaev së operatorëve ekonomikë
“Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Anakonda Security” sh.p.k., në
procedurën e mësipërme të prokurimit.
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Ankimues:

“Anakonda” sh.p.k.
Lagja “18 Shtatori”, ish Shtëpia e Ushtarakëve, Gjirokastër

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Rruga “Gjin Bue Shpata”, Tiranë

Subjekte të interesuar:

“Nazeri 2000” sh.p.k.
Rruga e Kavajës, Condor Center, Kati II, Tiranë
“Anakonda Security” sh.p.k.
Lagjia “15 Shtatori” banesë një katëshe, nr.32, Tepelenë

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.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetura në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka qenë
operator ekonomik në procedurën e mësipërme të prokurimit dhe ka paraqitur ankim për
vlerësimin dhe rivlerësimet e kësaj procedurë nga ana e autoritetit kontraktor, ndaj edhe ankimet
e tij duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. 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.3. 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
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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.4. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 15.01.2018, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF40267-01-12-2018, me objekt “Ruajtje objektesh të godinave ku është akomoduar administrata
tatimore për vitin 2018” – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet
janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, Loti 7 “Ruajtja e objekteve ne qarkun e Gjirokastrës
(Godina e DRT Gjirokastër)”, me fond limit 3.032.559,79 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
20.04.2018, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
II.2. Në datën 20.04.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor, si dhe pretendimeve të operatorit ekonomik
ankimues, autoriteti kontraktor në datën 04.05.2018 ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve
ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi, nga ku operatori ekonomik “Anakonda”
sh.p.k. pretendon se rezulton i skualifikuar.
II.4. Gjithashtu referuar informacionit të autoritetit kontraktor, si dhe pretendimeve të operatorit
ekonomik ankimues, autoriteti kontraktor në datën 07.05.2018 ka kryer rivlerësimin e ofertave të
operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi, nga ku operatori ekonomik
“Anakonda” sh.p.k. pretendon se rezulton përsëri i skualifikuar.
II.5. Nga verifikimi në sitemin e prokurimit elektronik (SPE) si dhe referuar informacionit të
autoritetit kontraktor, ky i fundit në datë 22.05.2018 ka kryer rivlerësimin e ofertave të
operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi si më poshtë:
1. “Nazeri 2000” sh.p.k.
2.915.970,4 lekë, kualifikuar
2. “Anakonda” sh.p.k.
2.915.970,4 lekë, kualifikuar
3. “Balili-Ko” sh.p.k.
2.915.970,4 lekë, skualifikuar
4. “Anakonda Security” sh.p.k.
2.915.970,4 lekë, kualifikuar
II.6. Në datën 07.05.2018 operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke ngritur pretendime mbi vlerësimin e datës 04.05.2018, për
skualifikimin e ofertës së tij ekonomike, në procedurën e mësipërme të prokurimit, sipas
pretendimeve si më poshtë vijon:
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KVO ka vendosur skualifikimin e ofertës tonë në këtë procedurë prokurimi pasi e ka vlerësuar si
ofertë jo ligjore por pa dhënë detaje se cili zë i preventivit nuk është ligjor. Baza ligjore e
përllogaritjes së ofertës tonë është: VKM nr. 399 datë 03.05.2017 “Për përcaktimin e pagës
minimale në shkallë vendi”. Ligji nr.75/2014, neni 18, germa g, Neni 81, 87 i Kodit të Punës, i
ndryshuar, VKM nr. 1114, datë 30.07.2008, ligji nr. 74/2014 datë 10.07.2014, legjislacioni
tatimor, eksperienca e shoqërisë. Sa më sipër rezulton se kemi respektuar detyrimet minimale
ligjore prandaj skualifikimi i ofertës tonë është i kundraligjshëm. Në zbatim të nenit 63 të LPP
dhe nenit 78 të RrPP kërkojmë kualifikimin e saj.
II.6.1. Në datën 08.05.2018 operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke ngritur pretendime mbi rivlerësimin e datës 07.05.2018, për
skualifikimin e ofertës së tij ekonomike, në procedurën e mësipërme të prokurimit, sipas
pretendimeve si më poshtë vijon:
KVO ka vendosur skualifikimin e ofertës tonë në këtë procedurë prokurimi pasi e ka vlerësuar si
ofertë jo ligjore por pa dhënë detaje se cili zë i preventivit nuk është ligjor. Ndërkohë që në datën
07.05.2018 ora 20:09 KVO ka nxjerrë riklasifikimin e ofertave duke kualifikuar ofertën e
operatorit ekonomik “Anakonda Security” sh.p.k., megjithëse vlera e ofertës sonë është e njëjtë
me atë të operatorit ekonomik “Anakonda Security” sh.p.k. Në këto kushte dh në zbatim të nenit
63 të LPP dhe nenit 78 të RrPP kërkojmë kualifikimin e ofertës tonë.
II.6.2. Në datën 11.05.2018, nëpërmjet shkresës me nr. 9444/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e informuar si më poshtë vijon:
[…] Nga ana e autoritetit kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, jemi njoftuar në
rrugë elektronike se vlerësimi i datës 04.05.2018 është anulluar dhe Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave ka bërë rivlerësim të procedurës në sistemin e prokurimit elektronik. Të gjithë
operatorët pjesëmarrës kanë marrë dijeni të vlerësimit përfundimtar më datë 07.05.2018. lutemi
verifikoni situatën sipas rivlerësimit të kryer dhe nëse nuk jeni dakort ushtroni të drejtën e
ankimit bazuar në këtë rivlerësim, duke respektuar afatet proceduriale nisur nga data e
rivlerësimit të bërë.
II.6.3 Në datën 18.05.2018 operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesat e paraqitura
pranë autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 24.05.2018 operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke ngritur pretendimet në lidhje me procedurën e shortit të hedhur nga
autoriteti kontraktor, duke pretenduar si më poshtë vijon:
Në datën 22.05.2018 u njohëm me riklasifikimin e ofertave në të cilin KVO ka kualifikuar ofertën
tonë ekonomike dhe ofertën e dy operatorëve të tjerë (Nazeri 2000 sh.p.k. dhe Anakonda Security
sh.p.k.). Duke qenë se statusi i ofertave për OE ka ndryshuar atëherë në zbatim të nenit 63 të
LPP dhe nenit 78 të RrPP, OE ju lind e drejta për tu ankimuar. Ndërkohë që KVO në
kundërshtim me ligjin në datë 23.05.2018 ka zhvilluar procedurën e hedhjes së shortit
pavarësisht se afati i ankimeve nuk ka përfunduar madje atë ditë kishte filluar. KPP në vendimin
e tij nr. 151/2018 datë 21.03.2018 shprehet se (pika III.8.1) [...]. Dhe në përfundim ka vendosur
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midis të tjerave “Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e hedhjes së shortit të mbajtur më
datë 29.01.2018 ora 14;00 nga autoriteti kontraktor”. Për më tepër që shoqëria jonë ka
paraqitur një ankesë në KPP pikërisht për vlerësimet e ofertave nga ana e KVO dhe KPP ka
vendosur pezullimin e procedurës së prokurimit cka nënkupton moszhvillimin e asnjë procedure
tjetër derisa të shprehet KPP me vendim përfundimtar. Këto fakte janë bërë me dije edhe nga
përfaqësuesi i shoqërisë tonë i cili për këto arsye nuk e firmosi pv e hedhjes së shortit. Sa më
sipër rezulton se hedhja e shortit është bërë në kundërshtim me ligjin pra pa përfunduar afati i
ankimimit nga OE kështu që kërkojmë anulimin e shortit të datës 23.05.2018 dhe zhvillimin e një
procedure tjetër shorti sigurisht pasi të kenë përfunduar afatet e ankimimeve.
II.7.1. Në datën 30.05.2018, nëpërmjet shkresës me nr. 10908/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën me argumentimin si më
poshtë:
[...] në këtë procedurë rezultoi se për shkak të një gabimi teknik, kuotimet për ofertat ekonomike,
ishin pasqyruar gabim. Për sa më sipër, KVO e autoritetit kontraktor bëri rivlerësimin e ofertave
për këtë lot. Bazuar në rezultatet e rivlerësimit datë 22.05.2018, në kushtet që rezultonim 3
operatorë ekonomikë të kualifikuar si fitues me ofertë të njëjtë. KVO ka bërë njoftimet përkatëse
për zhvillimin e procdurës së shortit, me qëllim shpalljen e operatorit fitues. Me këtë vlerësim të
KVO nuk ka qenë dakort ankimuesi “Anakonda” sh.p.k. i cili ka kundërshtuar zhvillimin e
procedurës së shortit para shqyrtimit të ankesave të mundshme për lotin 7. Lidhur me
pretendimin si më sipër, sqarojmë se, KVO e autoritetit kontraktor në zhvillimin e procedurës ka
patur parasysh dhe ka respektuar me përpikmëri orientimet e Agjencisë së Prokurimit Publik,
sipas Manualit Nr.02, datë 06.02.2018 “Për rolin e Administratorit të Sistemit të Autoritetit
Kontraktor, për rolin e Nëpunësit të autorizuar të Njësisë së Prokurimit dhe për rolin e
Anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të ofertave në Sistemin e Prokurimit Elektronik”, që
parashikon shprehimisht se KVO njofton operatorët dhe zhvillon procedurën e shortit para se të
jetë përfunduar në sistem faza “Vlerësimi i Ofertave” nga nëpunësi i autorizuar i njësisë. Nga
ana tjetër, ankimuesi është paraqitur dhe ka marrë pjesë në procedurën e shortit të zhvilluar nga
ana e autoritetit kontraktor, pa ngritur asnjë pretendim paraprak, pretendime të cilat vijnë vetëm
pas zhvillimit të procedurës së shortit dhe shpalljes fitues të një operatori tjetër. Në konkluzion
bazuar sa më sipër autoriteti kontraktor vendosi te refuzojë ankimin e bërë nga operatori
“Anakonda” sh.p.k. duke i vlerësuar pretendimet e tij të pabazuara.
II.7.2. Në datën 04.06.2018 operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesën e paraqitur
pranë autoritetit kontraktor. Konkretisht operatori ekonomik ankimues pretendon:
[…] Nuk është e vërtetë se kuotimet e vlerave ekonomike janë pasqyruar gabim për shkak të një
gabimi teknik në SPE pasi është e qartë se sistemi pasqyron veprimet e anëtarëve të KVO kështu
që përgjegjësia është vetëm e këtyre të fundit. Autoriteti Kontraktor nuk përmend faktin që
procedura ka qënë e pezulluar pikërisht per shkak se ka paraqitur ankesë shoqëria jonë (prej
kohësh ankesa është edhe në KPP). Në kthimin e përgjigjes përmendet bazë ligjore manuali nr. 2
datë 06.02.2018 i APP ndërkohë që kanë harruar një nga të drejtat themelore të O.E. në
procedurat e prokurimit Sipas nenit 63 të LPP tëdrejtën e ankimimit (mosrespektimi i afateve të
ankimimit dënohet administrativisht sipas LPP). Përfaqësuesi i shoqërisë tone ngriti para KVO
5

pretendimet se shorti ishte i parakohshëm dhe nuk mund të zhvillohej pa përfunduar faza e
ankimimit: së pari ajo e nisur tashmë nga ana jonë së dyti ankimimet e mundshme pas
rivlerësimit të fundit ku janë kualiflkuar disa O.E. dhe shoqërisë i lind e drejta përsëri të ankohet
tanimë për kualifikimin e kundraligjshëm të 2 OE të tjerë. Për këtë qëllim përfaqésuesi ynë nuk e
ka firmosur proces-verbalin e hedhjes së shortit. Sa më sipër, paraqesim këtë ankesë pranë KPP
me të njëjtin objekt ankimimi.
II.8. Në datën 29.05.2018 operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000”
sh.p.k. dhe “Anakonda Security” sh.p.k., duke ngritur pretendimet si më poshtë vijon:
[…] Pas rivlerësimit të ofertave për këtë lot të datës 22.05.2018, KVO ka kualifikuar ofertat e
shoqërive “Anakonda Security” shpk dhe “Nazeri 2000" shpk. Në këto kushte dhe në zbatim të
nenit 63 të LPP dhe nenit 78 të RrPP kërkojmë skualitikimin e ofertës së shoqërive “Anakonda
Security” shpk dhe “Nazeri 2000” shpk pasi: 1. Shoqëria “Anakonda Security” shpk nuk ka
provuar se ka paguar detyrimet e energjisë elektrike për muajin mars 2018 (pika l/g e kritereve
të veganta të kualiflkimit). 2. Shoqëria Nazeri 2000 shpk nuk ka provuar se disponon 2 automjete
për Qarkun e Gjirokastrës. Automjetet për të cilat ka paraqitur dokumentacionin kjo shoqëri nuk
janë të rregjistruar për aktivitetin që ushtron në Qarkun Gjirokastër pranë Drejtorisë Vendore të
Policisë përkatëse. Kriteri i kualifikimit ishte se duhet te paraqiten 2 automjete per cdo lot ku
merr pjese operatori ekonomik. Nga faqa zyrtare e K.P.P. rezulton se shoqeria Nazeri 2000”
shpk ka marre pjese ne te gjitha lotet e kesaj procedure keshtu qe duhet te paraqiste
dokumentacionin per 12 lote x 2 automjete = 24 automjete, gje te cilen nuk e ka bere (pika 7 e
kritereve te vecanta te kualifikimit).
II.8.1. Në datën 04.06.2018, nëpërmjet shkresës me nr. 11312/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
II.8.2. Në datën 11.06.2018 operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesën e paraqitur
pranë autoritetit kontraktor.
II.9. Nëpërmjet shkresës nr. 11355 prot., datë 03.05.2018, protokolluar me tonën në datën
04.06.2018, shkresës nr. 12060/1 prot., datë 13.06.2018, protokolluar me tonën në datën
14.06.2018, shkresës nr. 12721/1 prot., datë 21.06.2018, protokolluar me tonën në datën
25.06.2018 me objekt “Informacion” është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe
trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k., të paraqitur
pranë KPP, në ankesën nr. 933 prot., datë 18.05.2018, për kundërshtimin e skualifikimit të
ofertës së tij ekonomike, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Referuar informacionit të depozituar nga autoriteti kontraktor pranë Komisionit të
Prokurimit Publik si dhe informacionit në ankesën e operatorit ekonomik ankimues, ky i fundit
në ankesën e depozituar pranë KPP, ka bashkëlidhur njoftimin që autoriteti kontraktor i ka
dërguar operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, me përmbajtje “Njoftim. Autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt: “Ruajtje
objektesh ku është akomoduar administrate tatimore për vitin 2018”, ju njofton se më datë
07.05.2018, është bërë rivlerësimi i procedurës në sistemin e prokurimit. Për sa më sipër në
lidhje me ankimimet për këtë procedurë, lutemi të merrni në konsideratë rezultatet e Rivlerësimit
të datës 07.05.2018.” Gjithashtu autoriteti kontraktor më anë të shkresës me nr. 9444/1 prot.,
datë 11.05.2018, i ka kthyer përgjigje ankesës së operatorit ekonomik ankimues se […] Nga ana
e autoritetit kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, jemi njoftuar në rrugë elektronike
se vlerësimi i datës 04.05.2018 është anulluar dhe Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka bërë
rivlerësim të procedurës në sistemin e prokurimit elektronik. Të gjithë operatorët pjesëmarrës
kanë marrë dijeni të vlerësimit përfundimtar më datë 07.05.2018. lutemi verifikoni situatën sipas
rivlerësimit të kryer dhe nëse nuk jeni dakort ushtroni të drejtën e ankimit bazuar në këtë
rivlerësim, duke respektuar afatet proceduriale nisur nga data e rivlerësimit të bërë.
III.1.2. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, nga verifikimi në Sistemin e Prokurimit
Elektronik, të procedurës së mësipërme të prokurimit, si dhe referuar informacionit të depozituar
nga autoriteti kontraktor, konstaton se autoriteti kontraktor në datën 22.05.2018 ka kryer
rivlerësimin e procedurës së mësipërme të prokurimit, nga ku rezulton se operatori ekonomik
“Anakonda” sh.p.k. është i kualifikuar.
Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se ankesa e operatorit ekonomik
“Anakonda” sh.p.k. është pranuar nga autoriteti kontraktor, ndaj nuk do të merret në shqyrtim në
themel pasi nuk eksizton më si objekt ankimi.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k., paraqitur pranë KPP, në
ankesën nr.1046 prot., datë 04.06.2018, për kundërshtimin e procedurës së hedhjes së shortit, me
argumentin se “KVO në kundërshtim me ligjin në datë 23.05.2018 ka zhvilluar procedurën e
hedhjes së shortit pavarësisht se afati i ankimeve nuk ka përfunduar madje atë ditë kishte
filluar”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. 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
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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.2.2. 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.2.3. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në datën 22.05.2018 autoriteti kontraktor ka
njoftuar ofertuesit elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe në datën
23.05.2018 është realizuar hedhja e shortit për ofertat me vlerë të njëjtë.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se hedhja e shortit nga autoriteti kontraktor në datën
23.05.2018 është bërë në kundërshtim të hapur me ligjin duke shkelur afatet procedurialë të
ankimit brenda hapësirës ligjore ku operatorëve ekonomikë ankimues i lind e drejta e shterimit të
ankimit administrativ në autoritetin kontraktor dhe në Komisionin e Prokurimit Publik. Autoriteti
kontraktor ka detyrimin të presë përfundimin e plotë të afateve të ankimit të operatorëve
ekonomikë ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik në zbatim të nenit 63 pika 3 dhe
pika 6 e LPP-së dhe më pas të njoftojë operatorët ekonomikë pjesëmarrës të kualifikuar me
ofertë të njëjtë më të ulët, për hedhjen e shortit.
Referuar parashikimit të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se vendimi i
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për hedhjen e shortit të datës 23.05.2018, nuk është bërë në
përputhje me nenin 63 të LPP, duke penguar operatorët ekonomikë të ushtrojnë të drejtën e tyre
të ankimimit, në lidhje me klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar, në
autoritetin kontraktor dhe KPP, sic parashikohet në këtë dispozitë ligjore. Pas shterimit të kësaj
të drejte, autoriteti kontraktor duhet të vazhdojë procedurën e prokurimit me hedhjen e shortit me
ofertuesit që kanë paraqitur ofertë ekonomike të njëjtë më të ulët, sic parashikohet në VKM –në
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni
66, pika 8, ku thuhet se: “Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë
pikë të njëjta, atëherë fituesi do të përcaktohet me short, në prani të ofertuesve.
“Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën shkak për
skualifikim.”
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k qëndron.
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III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k., paraqitur pranë KPP, në
ankesën nr.1086 prot., datë 11.06.2018 për skualifikimin e operatorit ekonomik “Anakonda
Security” sh.p.k., me arsyen se: [...] Shoqëria “Anakonda Security” shpk nuk ka provuar se ka
paguar detyrimet e energjisë elektrike për muajin mars 2018 (pika l/g e kritereve të vecanta të
kualifikimit) [...]”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 1.ç, nga ana e autoritetit
kontraktor është parashikuar:
“Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”.
III.3.2. Në përmbushje të kriterit të mësipërm operatori ekonomik “Anakonda Security” sh.p.k.,
ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) dokumentacionin si më poshtë:
- “Vërtetim debie” nr. 354 prot, datë 28.03.2018, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “Anakonda Security” sh.p.k., ku evidentohet
që: Kërkuesi “Anakonda Security” sh.p.k nga verifikimet e kryera në sistemin e faturimit
për kontratën/kontratat me kod: …[…], rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e
energjisë elektrike vlerë e llogaritur deri në datën 28.03.2018, duke përfshirë faturën
koherente të muajit Shkurt 2018”.
III.3.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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 neni 53, pika 3 përcakton: “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 dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh
me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
III.3.4. Referuar korrenspondencës zyrtare të Komisionit të Prokurimit Publik me Operatorin e
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.a., këtu e në vijim (OSHEE Sh.a), në datën 15.06.2015,
është protokolluar shkresa e OSHEE-së me nr. 1081/1 prot., me objekt: “Kthim përgjigje
kërkesës për informacion”, drejtuar Komisionit të i Prokurimit Publik, në të cilin jepet
informacioni si më poshtë:
“[…] Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektike lëshon vërtetimet e debisë, bazuar në
deklarimet vullnetare të subjekteve kërkues të kontratave të energjisë elektrike. Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektike evidenton saktësinë e dokumentacionit të paraqitur si më
poshtë: 1. Tërësinë e kontratave të deklaruara nga subjekti (në rast se mund të ketë kontrata të
tjera të padeklaruara). 2. Kontratat e furnizimit për objektet e tyre, duhet të jenë të tarifuara si
private. 3. Kontratat e furnizimit duhet të jenë në emër të subjektit, përvec rasteve kur ato janë
ambiente të marra me qira. Në rast se subjekti ka paraqitur kontrata familiare, Operatori i
kërkon këtij të fundit ndryshimin e tarifimit dhe pagesën me faturën e ardhshme të diferencës së
cmimt bazuar në legjislacionin në fuqi dhe kontratën e furnizimit me energji elektrike. Të gjithë
operatorët që kërkojnë të pajisen me Vërtetimin e Debisë duhet të aplikojnë pranë Qendrave të
KNK në të gjithë Shqipërinë dhe lëshimi do të jetë i mundur jo më vonë se pesë ditë pas kërkesës
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nga subjekti. Mosplotësimi i kritereve të 6 mësipëme do të rezultojë me moslëshimin e Vërtetimit
të Debisë nga Drejtoria Qëndrore ose Drejtoritë Rajonale. Modeli zyrtar i lëshimit të Vërtetimit
të Debisë në të gjitha rastet e statusit të Operatorëve përmbledh informacionin përkatës për
rastet kur:
1. Konsumatori nuk rezulton debitor në Sistemin e Faturimit.
2. Konsumatori rezulton debitor.
3. Konsumatori rezulton debitor por ka lidhur një aktmarrëveshje për shlyerjen e detyrimeve me
këste.
4. konsumatori rezulton debitor por është në proces ankimimi dhe ankesa është në trajtim nga
strukturat e OSHEE-së.
5. Konsumatori rezulton debitor por vlera është e ankimuar në gjykatë.[…]”
III.3.5. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik “Anakonda Security”
sh.p.k. ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike një vërtetim, sipas formatit të
miratuar, me anë të së cilës vërtetohet se subjekti “Anakonda Security” sh.p.k. nuk rezulton
debitor për kontratat e sipërcituara, përfshirë edhe muajin e fundit të maturuar referuar datës së
zhvillimit të procedurës së prokurimit dhe Vendimit të ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për
miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve jofamiljarë”. KPP gjykon se
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Sh.a është institucioni i ngarkuar me akt
nënligjor për lëshimin e vërtetimit të debisë për personat fizikë dhe juridikë pjesëmarrës në
procedurat e prokurimit publik. Referuar korrenspondencës zyrtare të Komisionit të Prokurimit
Publik me Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.a., këtu e në vijim (OSHEE Sh.a),
nr. 1081/1 prot., me objekt: “Kthim përgjigje kërkesës për informacion”, për dijeni Komisionit të
i Prokurimit Publik, OSHEE sh.a. ndër të tjera sqaron se “. Modeli zyrtar i lëshimit të Vërtetimit
të Debisë në të gjitha rastet e statusit të Operatorëve përmbledh informacionin përkatës për
rastet kur: 1. Konsumatori nuk rezulton debitor në Sistemin e Faturimit. 2. Konsumatori rezulton
debitor. 3. Konsumatori rezulton debitor por ka lidhur një aktmarrëveshje për shlyerjen e
detyrimeve me këste. 4. Konsumatori rezulton debitor por është në proces ankimimi dhe ankesa
është në trajtim nga strukturat e OSHEE-së.5. Konsumatori rezulton debitor por vlera është e
ankimuar në gjykatë. KPP gjykon se institucioni i OSHEE-së menaxhon sistemin e të dhënave
për pagimin e energjisë elektrike për të gjithë subjektet përdoruese të energjisë elektrike për të
gjithë kontratat e lidhura midis OSHEE-së dhe subjekteve përdoruese të energjisë elektrike.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k. nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k të paraqitur pranë KPP
në ankesën nr. 1086 prot., datë 11.06.2018 se: “Shoqëria Nazeri 2000 shpk nuk ka provuar se
disponon 2 automjete për Qarkun e Gjirokastrës. Automjetet për të cilat ka paraqitur
dokumentacionin kjo shoqëri nuk janë të rregjistruar për aktivitetin që ushtron në Qarkun
Gjirokastër pranë Drejtorisë Vendore të Policisë përkatëse. Kriteri i kualifikimit ishte se duhet te
paraqiten 2 automjete per cdo lot ku merr pjese operatori ekonomik. Nga faqa zyrtare e K.P.P.
rezulton se shoqeria Nazeri 2000” shpk ka marre pjese ne te gjitha lotet e kesaj procedure
keshtu qe duhet te paraqiste dokumentacionin per 12 lote x 2 automjete = 24 automjete, gje te
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cilen nuk e ka bere (pika 7 e kritereve te vecanta te kualifikimit)., Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.4.1. Në shtojcën e publikuar “Modifikim i dokumentave të tenderit”, “Kriteret e vecanta të
kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 7 autoriteti kontraktor ka kërkuar:
“Ofertuesi duhet të disponojë se paku 2 (dy) automjete (per lotin ku mer pjese) për ndërhyrje në
raste emergjente, në pronësi të shoqerisë apo të marre me qera. Per kete operatori ekonomik
duhet të paraqesë:
Lejen qarkullimit te mjetit ,
pagesa e takses se kolaudimit
siguracioni vjetore
Ne rastin kur automjeti eshte marre me qera, Leja e Qarkullimit duhet te shoqerohet edhe me
Kontraten noteriale te marrjes me qera, ku te jete percaktuar afati dhe qellimi i marrjes me
qera.”
III.4.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik nga
operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., rezulton se ky i fundit ka paraqitur dokumentacion e
kërkuar në dokumentat e tenderit për 50 automjete në emër të shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k.
III.4.3. Në nenin 46, pika 1/b e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se : “[…] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; [...]”
III.4.4. Në nenin 28, pika 5/ç të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se “Për të provuar
kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: ç) dëshmi për mjetet dhe
pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik
për të përmbushur kontratën.”
III.4.5. Ndërsa në nenin 28 pika 2 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të
ndryshuar parashikohet se “2. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha
kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të
lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti
kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë
për përmbushjen e këtyre kritereve.”
III.4.6. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses
të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të
përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që
nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
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III.4.7. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike në lidhje me
dokumentacionin e dorëzuar në plotësim të kriterit të sipërcituar, KPP konstaton se operatori
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit për 50 automjete. Konkretisht operatori ekonomik ankimues
ka dorëzuar sipas kërkesave të autoritetit kontraktor lejen e qarkullimit të mjeteve, certifikatën e
kontrollit teknik, siguracionin e detyrueshëm, taksat vjetore të mjeteve si dhe certifikatën e
pronësisë për 50 automjete në pronësi të shoqërisë, pra operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
ka paraqitur një numër automjetesh disa herë më të madh se kërkesa e autoritetit kontraktor për
dy automjete për lotin që konkurron si më sipër cituar.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.

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 28 të VKM-së 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, njëzëri,
Vendos
1. Të mos marrë në shqyrtim ankesën nr. 933 prot., datë 18.05.2018 të paraqitur nga
operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e
hapur”, me nr. REF-40267-01-12-2018, me objekt “Ruajtje objektesh të godinave ku
është akomoduar administrata tatimore për vitin 2018” – Marrëveshje Kuadër - me një
operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, Loti 7
“Ruajtja e objekteve ne qarkun e Gjirokastrës (Godina e DRT Gjirokastër)”, me fond
limit 3.032.559,79 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 20.04.2018, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
2. Të pranojë ankesën nr. 1046 prot., datë 04.06.2018 të paraqitur nga operatori ekonomik
“Anakonda” sh.p.k. për anulimin e procedurës së hedhjes së shortit.
3. Të mos pranojë ankesën nr. 1086 prot., datë 11.06.2018 të paraqitur nga operatori
ekonomik “Anakonda” sh.p.k. për skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Anakonda
Security” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k., pjesmarrës në procedurën e mësipërme të
prokurimit.
4. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e hedhjes së shortit të mbajtur më datë
23.05.2018, nga autoriteti kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
5. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
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6. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. për ankesën nr. 933 prot., datë 18.05.2018
dhe ankesën nr. 1046 prot., datë 04.06.2018.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 933 Protokolli
Datë 18.05.2018

Nr. 1046 Protokolli
Datë 04.06.2018

Nr. 1086 Protokolli
Datë 11.06.2018

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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