KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 93/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 01.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-66449-0202-2017 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes së degës së Doganës
Vlorë me roje private” me fond limit 2,299,463 lekë pa tvsh, e
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 13.02.2017, nga
autoriteti kontraktor, Dega e Doganës Vlorë

Ankimues:

“Anakonda” sh.p.k
Lagjia “18 Shtatori”, ish shtëpia e ushtarakëve Gjirokastër.

Autoriteti Kontraktor:

Dega e Doganës Vlorë
Pranë Portit Detar Vlorë

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 Rregullat e
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për Miratimin e
Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, 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 të 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, 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.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 02.02.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-66449-02-02-2017 me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes së degës së Doganës Vlorë me roje private” me fond limit 2,299,463 lekë pa
tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën 13.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Dega e Doganës
Vlorë.
II.2. Në datën 06.02.2017 operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
-

Pasi u njohëm me dokumentat e tenderit konstatuam disa mangësi në hartimin e
dokumentave të tenderit. Dokumentat e tenderit janë hartuar me setin e vjetër të
dokumentave të tenderit të cilët janë shfuqizuar nga APP e cila ka shpallur dokumentat e
reja prej më shumë se një viti. Kërkojmë modifikimin e dokumentave të tenderit sipas
formatit të ri të miratuar nga APP duke pasqyruar edhe modifikimet për pretendimet tona të
mëposhtme.

-

Në dokumentat e tenderit është kërkuar: Ofertuesi duhet të paraqesë një dokument ku të
tregojë që shoqëria ka bërë sigurimin e jetës së punonjësve për vitin 2015 dhe 2016 kjo të
vërtetohet nëpërmjet faturave që janë paguar këto sigurime në kompanitë e sigurimeve dhe
me kontratën për këto kompani. Të jenë të siguruar minimalisht 13 roje. Vendosja e këtij
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kriteri është diskriminues dhe jo në përpjestim me natyrën dhe vlerën e kontratës. Akoma më
tej referuar edhe DT rezulton se AK nuk ka llogaritur ndonjë zë shpenzimi për sigurimin e
jetës në argumentimin e fondit limit. Sa më sipër gjykojmë se autoriteti kontraktor ka
përcaktuar një kriter të ekzagjeruar e si i tillë duhet të hiqet.
-

Në dokumentat e tenderit është kërkuar: Ofertuesi të paraqesë një vërtetim që ka shlyer
detyrimet për interes të Ujësjellës Kanalizime sh.a për periudhën 2014,2015,2016 sipas
QKB. Ky kriter nuk është ligjor përderisa nuk është parashikuar në VKM nr.914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Gjithashtu nuk i shërben fare
autoritteit kontraktor për të provuar nëse një OE është i aftë apo jo të realziojë kontratën.
Sa më sipër gjykojmë se autoriteti kontraktor ka përcaktuar një kriter të ekzagjeruar e si i
tillë duhet të hiqet.

-

Në dokumentat e tenderit është kërkuar “Vertetim te leshuar nga Dega e Tatimeve/Drejtoria
Rajonale e Sigurimeve Shoqerore se shoqeria ofertuese per vitin 2014,2015,2016 ka patur
nje numer mesatar prej 13 personash te siguruar, ku te jene te percaktuar numri i te
siguruarve per cdo muaj sipas ligjit. Keto vertetime duhet te jene te shoqeruar edhe me
listepagesat sipas deklarimit ne sistemin e Deges se Tatimeve. Ne keto listepagesa duhet te
jene te perfshire edhe punonjesit sipas vendit te ushtrimit te aktivitetit dhe te miratuara
nga D.R.T. Sigurimet duhet te jene paguar sipas ligjit 75/2014 dhe udhezimit Nr. 157
date 01/04/2015. Pra, te sigurohen me page baze minimiale 33.000 leke dhe te aplikohen
shtesat ne page per turnet e dyta dhe te trete sipas legjislacionit ne fuqi; Kërkojmë
modifikimin e këtij kriteri duke hequr fjalinë “Sigurimet duhet të jenë paguar sipas ligjit
75/2014 dhe udhëzimit Nr.157 datë 01.04.2015. Pra, te sigurohen me page baze minimiale
33.000 leke dhe te aplikohen shtesat ne page per turnet e dyta dhe te trete sipas
legjislacionit ne fuqi; Autoriteti kontraktor nuk është as zyrë pune dhe as zyrë e tatimeve që
të kontrollojë listpagesat e një OE. Është administrata tatimore ajo që merret me këtë punë.
Ajo cfarë i intereson AK është vetëm fakti nëse një OE i ka apo jo një numër të caktuar
punonjësish të siguruar për të cilët kërkojmë uljen e numrit të tyre në përpjestim me numrin
e punonjësve që nevojiten për këtë objekt (5) pasi numri 13 nuk është në përpjestim me
objektin e kontratës.

1. Në dokumentat e tenderit është kërkuar Vertetim te leshuar nga Drejtoria e Policise se
Qarkut Vlore per vitin 2017 qe te permbaje:
- Te dhenat per subjektin;
- Te dhenat per burimet njerezore, mjetet;
- Te dhenat per kontrollet e ushtruara gjate periudhes se ushtrimit te aktivitetit;
- Problematikat e konstatuara gjate periudhes se ushtrimit te aktivitetit;
- Mendimin e DPQ ne lidhje me vleresimin e performances dhe te ligjshmerise te
aktivitetit te subjektit;
- Te kete nje numer prej 13 rojesh te miratuar;
- Te kete nje automjet ne gjendje te gatshme;
- Te kete Qender monitorimi ne qytetin e Vlores;
- Te mos kete gjoba gjate ushtrimit te aktivitetit ne Qarkun e Vlores;
- Te kete shlyer detyrimet prane DPQ per vitin 2014 2015, 2016 ;
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- Te disponoje 2 arme;
Kërkesa e përcaktuar nga AK mbi disponimin e qendrës së kontrollit në qytetin Vlorë është
diskriminues dhe kufizon konkurencën, nuk është në përputhje me LPP dhe rregullat e prokurimit
publik prandaj kërkojmë që të kërkohet qendër kontrolli në Qarkun Vlorë.
Së dyti në lidhje me këtë kriter kualifikimi kërkojmë uljen e numrit të punonjësve të shërbimit të
miratuar nga 13 në aq sa është numri i punonjësve të shërbimit që duhen për këtë objekt pra (4.7
ose 5).
- Në dokumentat e tenderit është kërkuar Lejet individuale te ushtrimit te profesionit te
punonjesve te sherbimit, te leshuar nga DPQ Vlore per punonjesit sipas pikes 4 te kritereve
te vecanta te kualifikimit per 13 punonjes. Gjykojmë se autoriteti kontraktor kërkesën për
13 punonjës shërbimi të siguruar dhe certifikuar duhet ta përcaktojë në përputhje dhe në
përpjestim me numrin e rojeve që duhen efektivisht për një vendroje që ka përcaktuar në
dokumentat e tenderit. Në këtë rast kërkesa që vërtetimi i lëshuar nga DPQ Vlorë të ketë një
numër prej 13 punonjës shërbimi është i ekzagjeruar dhe jo në funksion të realzimit të
objektit të kontratës. Për sa më sipër autoriteti kontraktor referuar numrit të rojeve që ka
përcaktuar për vendrojet e kërkuara dhe në përputhje e përpjestim me këtë numër duhet të
përcaktojë edhe të gjitha kriteret e tjera që kanë lidhje me numrin e rojeve. (si për
certifikatat lejet etj).
- Në dokumentat e tenderit është kërkuar “Deklarate nga Drejtuesi Teknik i shoqerise se cilet
do te jene punonjesit e licensuar nga lista sipas pikes 4 qe do te anagazhoje ne kete objekt
ne rast se shpallet fitues. (Ky kriter vendoset per efekt te fillimit te menjehershem te
sherbimit, pasi ne vazhdimesi firma fituese mund ti ndryshoje punonjesit); Kërkojmë heqjen
e këtij kriteri kualifikimi pasi është një kriter i tepërt dhe jo në përputhje me objektin e
prokurimit. Për më tepër deklarata e kërkuar është absurde pasi një shoqëri mund të
punësojë një punonjës në objekte të ndryshme dhe nuk ka asnjë rëndësi për objektin e
prokurimit aq më tepër për kualifikimin e një OE në këtë procedurë prokurimi.
- Në dokumentat e tenderit është kërkuar “Deklarate nga drejtuesi teknik se keta punonjes
nuk jane te angazhuar njekohesisht ne SHRSF te tjera; Kërkojmë heqjen e këtij kriteri
kualifikimi pasi është një kriter i tepërt dhe jo në përputhje me objektin e prokurimit dhe nuk
ka asnjë rëndësi për objektin e prokurimit aq më tepër për kualifikimin e një OE në këtë
procedurë prokurimi. Dosjet e punonjësve mbahen nga drejtoria vendore e policisë dhe
deklarata e kërkuar nga ana juaj është absurde.
II.3. Në datën 11.02.2017, me shkresën nr. 496/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Anakonda”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.4. Në datën 14.02.2017 pala ankimuese “Anakonda” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 13.02.2017 autoriteti kontraktor ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit përkatësisht me hapjen e ofertave.
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II.6. Nëpërmjet shkresës nr.664 prot., datë 17.02.2017 protokolluar me tonën me nr.218/2 datë
22.02.2017 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k se “Dokumentat e
tenderit janë hartuar me setin e vjetër të dokumentave të tenderit të cilët janë shfuqizuar nga APP e
cila ka shpallur dokumentat e reja prej më shumë se një viti. Kërkojmë modifikimin e dokumentave
të tenderit sipas formatit të ri të miratuar nga APP duke pasqyruar edhe modifikimet për
pretendimet tona të mëposhtme”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në nenin 13, pika
2 dhe nenin 41, pika 1 të tij përcakohet se: Agjencia e Prokurimit Publik: ç) harton dokumentet
standarde të tenderit, që do të përdoren në procedurat e prokurimit, sipas rregullave të prokurimit
publik;
Neni 41 “Dokumentet e tenderit”1. Autoriteti kontraktor, në hartimin e dokumenteve të tenderit,
përdor dokumentet standarde, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit dhe i vë në dispozicion
falas në rrugë elektronike”.
Neni 42 “Sqarimet dhe ndryshimi në dokumentet e tenderit”: 1. Ofertuesi i mundshëm mund të
kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo
kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që
kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.
Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të
bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e
kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë
tërhequr dokumentet e tenderit.
2. Autoriteti kontraktor, në çdo kohë, përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e ofertave
dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ose me kërkesë për sqarim nga një operator ekonomik,
mund të bëjë ndryshime në dokumentet e tenderit, përmes hartimit të një shtojce. Çdo shtojcë u
komunikohet menjëherë të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit
dhe bëhet detyruese për ta. Shtojca vihet në dispozicion edhe në rrugë elektronike.
2/1. Në çdo rast, kur ndryshohen dokumentet e tenderit, autoriteti kontraktor zgjat afatin kohor për
dorëzimin e ofertës me 5 ditë, ndërsa për prokurimet mbi kufijtë e lartë monetarë me 10 ditë”.
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III.1.2. Ndërsa në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, neni 10, përcaktohet se:
“Neni 10 Dokumentet standarde të tenderit

APP-ja përgatit formatin e dokumenteve standarde të tenderit, që do të përdoren gjatë procedurave
të prokurimit. Këto dokumente japin informacion që ka lidhje me objektin e kontratës dhe llojin e
procedurës, i cili plotësohet, në çdo rast, nga autoritetet kontraktore. Gjatë përgatitjes së
dokumenteve të tenderit, autoriteti kontraktor përdor dokumentet standarde sipas përcaktimit në
rregullat e prokurimit dhe i vë në dispozicion falas në rrugë elektronike ose kundrejt pagesës, në
rastet kur vlerësohet nga autoriteti kontraktor në procedurat e prokurimit që nuk kërkojnë njoftim
publik, sipas nenit 38 të LPP. Në çdo rast, emrat dhe numri i operatorëve ekonomikë, që kanë
shfaqur interes për blerjen e dokumentacionit të tenderit apo këqyrjen e tij duhet të mbahen sekret”.
Nga shqyrtimi në tërësi i dokumentave standarte të tenderit të procedurës së prokurimit objekt
ankimi, Komisioni konstaton se autoriteti kontraktor ka publikuar dokumentat e tenderit me setin e
vjetër të publikuar nga Agjencia e Prokurimit Publik.
Komisioni gjykon se që nga data kur ka hyrë në fuqi vendimi për miratimin e ndryshimeve të
dokumentave të tenderit, të gjitha procedurat e prokurimit duhet të shpallen nga autoritetet
kontraktore sipas setit te ri te dokumentave standarde te tenderit, të miratuara nga Agjencia e
Prokurimit Publik.
Duke qenë se dokumentet e tenderit, janë dokumentet, që autoriteti kontraktor ua vë në dispozicion
kandidatëve dhe ofertuesve të mundshëm për përgatitjen e ofertave dhe në hartimin e tyre, është
detyrim i autoritetit kontraktor që të përdorë dokumentet standarde të tenderit, të publikuara në
faqen zyrtare të APP (app.gov.al). Në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
Autoriteti kontraktor ka publikuar dokumentat e tenderit në kundërshtim me legjislacionin e
prokurimit publik në fuqi, duke iu referuar dokumentave standarde të tenderit të shfuqizuara e për
rrjedhojë duhet të marrë masa për publikimin e dokumentave standarde të procedurës së prokurimit
në fjalë, konform dokumentave standarde të prokurimit në fuqi, të publikuara ne faqen zyrtare të
APP.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Anakonda” sh.p.k për modifikimin e kriterit “Ofertuesi
duhet të paraqesë një dokument ku të tregojë që shoqëria ka bërë sigurimin e jetës së punonjësve
për vitin 2015 dhe 2016 kjo të vërtetohet nëpërmjet faturave që janë paguar këto sigurime në
kompanitë e sigurimeve dhe me kontratën për këto kompani. Të jenë të siguruar minimalisht 13
roje. Vendosja e këtij kriteri është diskriminues dhe jo në përpjestim me natyrën dhe vlerën e
kontratës. Akoma më tej referuar edhe DT rezulton se AK nuk ka llogaritur ndonjë zë shpenzimi për
sigurimin e jetës në argumentimin e fondit limit. Sa më sipër gjykojmë se autoriteti kontraktor ka
përcaktuar një kriter të ekzagjeruar e si i tillë duhet të hiqet”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi është përcaktuar kriteri si më poshtë:
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1. Ofertuesi duhet të paraqesë një dokument ku të tregojë që shoqeria ka bërë
sigurimin e jetës së punonjësve për vitin 2015 dhe 2016 kjo të vërtetohet nëpërmjet
faturave që janë paguar këto sigurime në kompanitë e sigurimeve dhe me kontratën
me këto kompani. Të jenë të siguruar minimalisht 13 roje;
III.2.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “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. 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.2.3. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5 përcaktohet se:
“Për të provuar kapacietet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor kërkon”
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
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. ndërsa po këtu pika 2
përcaktohet: 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.2.4. Komisioni i Prokurimit Publik referuar pretendimeve të ankimuesit, argumentave të
autoritetit kontrakor si dhe bazës ligjore të sipërcituar gjykon se kriteri i sipërcituar për sigurimin e
jetës për punonjësit e shërbimit nuk është në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e
kontratës. Legjislacioni i sipërcituar ka përcaktuar qartazi dokumentacionin që mund të kërkojë
autoriteti kontraktor për të provuar kapacitetet teknike të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në
procedurat e prokurimit të tilla si licenca profesionale, dëshmi për fuqinë punëtore, dëshmi për
mjetet dhe pajisjet teknike etj.
Akoma më tej, Komsioni gjykon se kriteri i mësipërme nuk është në frymën e Nenit 1 të LPP-së,
qëllimi i të cilit është rritja e eficencës në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet
kontraktore, sigurimi i mirëpërdorimit të fondeve publike dhe ulja e shpenzimeve proceduriale,
nxitja e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit, nxitja e konkurencës
ndërmjet operatorëve ekonomikë, trajtimi i barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit si dhe sigurimi i integritetit, besimit publik dhe
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transparencës në procedurat e prokurimit publik. Në këtë kuptim Komisioni gjykon se kërkesa e
autoritetit kontraktor për sigurimin e jetës së punonjësve të shërbimit jo vetëm që nuk gjen asnjë
mbështetje ligjore por dukshëm është në disproporcion me natyrën dhe qëllimin e shëbimit objekt
prokurimi.
Bazuar në arsyetimin e mësipërm Komisioni gjykon se, nga ana e autoritetit kontraktor nuk duhet
të parashikohen kritere të cilët ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe
trajtimin e barabartë të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues ”Anakonda” sh.p.k për modifikimin e
kriterit ”Ofertuesi të paraqesë një vërtetim që ka shlyer detyrimet për interes të Ujësjellës
Kanalizime sh.a për periudhën 2014,2015,2016 sipas QKB. Ky kriter nuk është ligjor përderisa nuk
është parashikuar në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”. Gjithashtu nuk i shërben fare autoritetit kontraktor për të provuar nëse një OE është i aftë
apo jo të realizojë kontratën. Sa më sipër gjykojmë se autorittei kontraktor ka përcaktuar një kriter
të ekzagjeruar e si i tillë duhet të hiqet”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi është përcaktuar kriteri si më poshtë:
1. Ofertuesi te paraqese nje vertetim qe ka shlyer detyrimet per interes te Ujësjellës
Kanalizime sh.a per periudhen 2014,2015,2016 sipas QKB .
III.3.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “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.
III.3.3. Referuar sa më sipër, Komisioni gjykon se krieri i sipërcituar për vërtetim të lëshuar nga
Ujësjellës Kanalizime sha për pagesën e detyrimeve ndaj këtij subjekti, nuk gjen asnjë mbështetje
ligjore. Komsioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor
për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me
sukses të kontratës. Në rastin konkret detyrimi për paraqitjen e vërtetimit nga Ujësjellës Kanalizime
është një kriter i tepërt, i ekzagjeruar e si i tllë duhet të hiqet nga dokumentat e procedurës së
prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër pretedimi i ankimuesit qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues ”Anakonda” sh.p.k për modifikimin e
kriterit ”Vertetim te leshuar nga Dega e Tatimeve/Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore se
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shoqeria ofertuese per vitin 2014,2015,2016 ka patur nje numer mesatar prej 13 personash te
siguruar, ku te jene te percaktuar numri i te siguruarve per cdo muaj sipas ligjit. Keto vertetime
duhet te jene te shoqeruar edhe me listepagesat sipas deklarimit ne sistemin e Deges se Tatimeve.
Ne keto listepagesa duhet te jene te perfshire edhe punonjesit sipas vendit te ushtrimit te aktivitetit
dhe te miratuara nga D.R.T. Sigurimet duhet te jene paguar sipas ligjit 75/2014 dhe
udhezimit Nr. 157 date 01/04/2015. Pra, te sigurohen me page baze minimiale 33.000 leke dhe
te aplikohen shtesat ne page per turnet e dyta dhe te trete sipas legjislacionit ne fuqi;
Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri duke hequr fjalinë “Sigurimet duhet të jenë paguar sipas ligjit
75/2014 dhe udhëzimit Nr.157 datë 01.04.2015. Pra, te sigurohen me page baze minimiale 33.000
leke dhe te aplikohen shtesat ne page per turnet e dyta dhe te trete sipas legjislacionit ne fuqi;
Autoriteti kontraktor nuk është as zyrë pune dhe as zyrë e tatimeve që të kontrollojë listpagesat e
nëj OE. Është administrata tatimore ajo që merret me këtë punë. Ajo cfarë i intereson AK është
vetëm fakti nëse një OE i ka apo jo një numër të caktuar punonjësish të siguruar për të cilët
krkojmë uljen e numrit të tyre në përpjestim me numrin e punonjësve që nevojiten për këtë objekt
(5) pasi numri 13 nuk është në përpjestim me objektin e kontratës”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi është përcaktuar kriteri si më poshtë:
1. Vertetim te leshuar nga Dega e Tatimeve/Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
se shoqeria ofertuese per vitin 2014,2015,2016 ka patur nje numer mesatar prej 13
personash te siguruar, ku te jene te percaktuar numri i te siguruarve per cdo muaj
sipas ligjit. Keto vertetime duhet te jene te shoqeruar edhe me listepagesat sipas
deklarimit ne sistemin e Deges se Tatimeve. Ne keto listepagesa duhet te jene te
perfshire edhe punonjesit sipas vendit te ushtrimit te aktivitetit dhe te miratuara
nga D.R.T. Sigurimet duhet te jene paguar sipas ligjit 75/2014 dhe udhezimit
Nr. 157 date 01/04/2015. Pra, te sigurohen me page baze minimiale 33.000 leke
dhe te aplikohen shtesat ne page per turnet e dyta dhe te trete sipas legjislacionit ne
fuqi;
III.4.2. Në shtojcën 12 “Termat e Referencës” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
Shpërndarja:
Nr.
1

Vendi i kryerjes së shërbimit

Numri i
vendrojeve

Afati i kryerjes
së shërbimit

Numri i rojeve

Territori i Degës së Doganës Vlorë

1

24 orë

4.7

9

TOTAL

4.7

III.4.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” parashikohet
shprehimisht se: “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.”
III.4.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave
të Prokurimit Publik”, neni 28, pika 2, përcaktohet se “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. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon që autoriteti kontraktor në arsyetimin e tij ka tejkaluar
qëllimin fillestar për të cilin ishte vendosur ky kriter në DST. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë,
të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet teknike, personelin e
nevojshëm, në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumetat e tenderit.
Gjithashtu, 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 rastin konkret, autoriteti kontraktor është në tejkalim të bazës ligjore pasi formularët
e pagave (listpagesat) janë të strukturuara nga administrata tatimore dhe janë keto instanca të cilët
janë kompetente për kontrollin dhe monitorimin e pagave dhe formularëve të pagesave.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për 13 punonjës
të siguruar tejkalon volumin dhe kushtet e kontratës, kur kërkohet që shërbimi i ruajtjes të kryhet në
1 vendroje me 4.7 roje në total.
Vendosja e këtij kriteri në mënyrë joproporcionale me volumin e kontratës që prokurohet ndikon në
mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe trajtimin e barabartë të operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi dhe bie në kundërshtim me nenin 1, pika 2 e
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, e për pasojë kriteri i
kërkuar nga autoriteti kontraktor duhet të modifikohet.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k për modifikimin e
kriterit “Në dokumentat e tenderit është kërkuar Vertetim te leshuar nga Drejtoria e Policise se
Qarkut Vlore per vitin 2017 qe te permbaje:
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-

Te dhenat per subjektin;
Te dhenat per burimet njerezore, mjetet;
Te dhenat per kontrollet e ushtruara gjate periudhes se ushtrimit te aktivitetit;
Problematikat e konstatuara gjate periudhes se ushtrimit te aktivitetit;
Mendimin e DPQ ne lidhje me vleresimin e performances dhe te ligjshmerise te
aktivitetit te subjektit;
- Te kete nje numer prej 13 rojesh te miratuar;
- Te kete nje automjet ne gjendje te gatshme;
- Te kete Qender monitorimi ne qytetin e Vlores;
- Te mos kete gjoba gjate ushtrimit te aktivitetit ne Qarkun e Vlores;
- Te kete shlyer detyrimet prane DPQ per vitin 2014 2015, 2016 ;
- Te disponoje 2 arme;
Kërkesa e përcaktuar nga AK mbi disponimin e qendrës së kontrollit në qytetin Vlorë është
diskriminues dhe kufizon konkurencën, nuk është në përputhje me LPP dhe rregullat e prokurimit
publik prandaj kërkojmë që të kërkohet qendër kontrolli në Qarkun Vlorë.
Së dyti në lidhje me këtë kriter kualifikimi kërkojmë uljen e numrit të punonjësve të shërbimit të
miratuar nga 13 në aq sa është numri i punonjësve të shërbimit që duhen për këtë objekt pra (4.7
ose 5)”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.5.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi është përcaktuar kriteri si më poshtë:
2. Vertetim te leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Vlore per vitin 2017 qe te permbaje:
- Te dhenat per subjektin;
- Te dhenat per burimet njerezore, mjetet;
- Te dhenat per kontrollet e ushtruara gjate periudhes se ushtrimit te aktivitetit;
- Problematikat e konstatuara gjate periudhes se ushtrimit te aktivitetit;
- Mendimin e DPQ ne lidhje me vleresimin e performances dhe te ligjshmerise te
aktivitetit te subjektit;
- Te kete nje numer prej 13 rojesh te miratuar;
- Te kete nje automjet ne gjendje te gatshme;
- Te kete Qender monitorimi ne qytetin e Vlores;
- Te mos kete gjoba gjate ushtrimit te aktivitetit ne Qarkun e Vlores;
- Te kete shlyer detyrimet prane DPQ per vitin 2014 2015, 2016 ;
- Te disponoje 2 arme;
III.5.2. Në shtojcën 12 “Termat e Referencës” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
Shpërndarja:
Nr.

Vendi i kryerjes së shërbimit

Numri i
vendrojeve

Afati i kryerjes
së shërbimit

Numri i rojeve

11

1

Territori i Degës së Doganës Vlorë

TOTAL

1

24 orë

4.7

4.7

III.5.3. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 22 “Qendra e kontrollit
të SHPSF-së”, pika 1 është përcaktuar: “Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të
sigurisë fizike, në çdo njësi administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli, ku
të tregohet adresa e saj fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e shoqërisë.”
III.5.4. Nga kuptimi literal i pikës 1 të nenit 22 të Ligjit nr. 75/2014, do të thotë se shoqëria e
shërbimit privat të sigurisë fizike duhet të disponojë në një nga format ligjore qendër kontrolli në
çdo njësi administrative që ushtron veprimtari. Duke qenë se, qendra e menaxhimit dhe kontrollit,
është ambienti me mjete/pajisje që shërben për menaxhimin, kontrollin e veprimtarisë private të
sigurisë fizike si dhe referuar faktit se, zotërimi i saj verifikohet nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
përkatës dhe pasqyrohet në vërtetimet përkatëse të lëshuara nga ky institucion, i cili monitoron edhe
veprimtarinë e SHPSF-ve në njësitë administrative përkatëse ku ato ushtrojnë aktivitetin e tyre,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi
zotërimin e Qendrës së Kontrollit në qytetin e Vlorës, është diskriminuese si dhe kufizon
konkurencën, duke lejuar vetëm një numër të kufizuar shoqërish të jenë pjesëmarrëse, në
kundërshtim me nenet 1, 2, 46/3, të LPP-së dhe rregullat e prokurimit publik. Në mënyrë që të
stimulohet gjithëpërfshirje dhe konkurencë, mbështetur edhe në frymën e Ligjit të Prokurimit
Publik, kriteri i sipërcituar do të konsiderohej i përmbushur, duke paraqitur vërtetim nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Vlorë mbi zotërimin e Qendrës së Kontrollit brenda këtij qarku si dhe
dokumentacionin shoqërues për disponimin e saj, në një nga format ligjore të kërkuara.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për 13 punonjës
shërbimi të miratuar tejkalon volumin dhe kushtet e kontratës, kur kërkohet që shërbimi i ruajtjes të
kryhet në 1 vendroje me 4.7 roje në total.
Vendosja e këtij kriteri në mënyrë joproporcionale me volumin e kontratës që prokurohet ndikon në
mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe trajtimin e barabartë të operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi dhe bie në kundërshtim me nenin 1, pika 2 e
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, e për pasojë kriteri i
kërkuar nga autoriteti kontraktor duhet të modifikohet.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k për modifikimin e
kriterit “Lejet individuale te ushtrimit te profesionit te punonjesve te sherbimit, te leshuar nga DPQ
Vlore per punonjesit sipas pikes 4 te kritereve te vecanta te kualifikimit per 13 punonjes. Gjykojmë
se autoriteti kontraktor kërkesën për 13 punonjës shërbimi të siguruar dhe certifikuar duhet ta
përcaktojë në përputhje dhe në përpjestim me numrin e rojeve që duhen efektivisht për një vendroje
që ka përcaktuar në dokumentat e tenderit. Në këtë rast kërkesa që vërtetimi i lëshuar nga DPQ
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Vlorë të ketë një numër prej 13 punonjës shërbimi është i ekzagjeruar dhe jo në funksion të
realzimit të objektit të kontratës. Për sa më sipër autoriteti kontraktor referuar numrit të rojeve që
ka përcaktuar për vendrojet e kërkuara dhe në përputhje e përpjestim me këtë numër duhet të
përcaktojë edhe të gjitha kriteret e tjera që kanë lidhje me numrin e rojeve. (si për certifikatat lejet
etj)” , Komisioni i Prokurmit Publik vëren se,
III.6.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi është përcaktuar kriteri si më poshtë:
-

Lejet individuale te ushtrimit te profesionit te punonjesve te sherbimit, te leshuar nga
DPQ Vlore per punonjesit sipas pikes 4 te kritereve te vecanta te kualifikimit per 13
punonjes.

III.6.2. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për leje individuale
të ushtrimit të profesionit për 13 punonjës shërbimi të miratuar tejkalon volumin dhe kushtet e
kontratës, kur kërkohet që shërbimi i ruajtjes të kryhet në 1 vendroje me 4.7 roje në total.
Vendosja e këtij kriteri në mënyrë joproporcionale me volumin e kontratës që prokurohet ndikon në
mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe trajtimin e barabartë të operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi dhe bie në kundërshtim me nenin 1, pika 2 e
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, e për pasojë kriteri i
kërkuar nga autoriteti kontraktor duhet të modifikohet.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k për modifikimin e
kriterit “Deklaratë nga Drejtuesi Teknik i shoqerise se cilet do te jene punonjesit e licensuar nga
lista sipas pikes 4 qe do te anagazhoje ne kete objekt ne rast se shpallet fitues. (Ky kriter vendoset
per efekt te fillimit te menjehershem te sherbimit, pasi ne vazhdimesi firma fituese mund ti ndryshoje
punonjesit); Kërkojmë heqjen e këtij kriteri kualifikimi pasi është një kriter i tepërt dhe jo në
përputhje me objektin e prokurimit. Për më tepër deklarata e kërkuar është absurde pasi një shoqëri
mund të punësojë një punonjës në objekte të ndryshme dhe nuk ka asnjë rëndësi për objektin e
prokurimit aq më tepër për kualifikimin e një OE në këtë procedurë prokurimi”, si dhe për
modifikimin e kriterit “Deklarate nga drejtuesi teknik se keta punonjes nuk jane te angazhuar
njekohesisht ne SHRSF te tjera; Kërkojmë heqjen e këtij kriteri kualifikimi pasi është një kriter i
tepërt dhe jo në përputhje me objektin e prokurimit dhe nuk ka asnjë rëndësi për objektin e
prokurimit aq më tepër për kualifikimin e një OE në këtë procedurë prokurimi. Dosjet e punonjësve
mbahen nga drejtoria vendore e policisë dhe deklarata e kërkuar nga ana juaj është absurde”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.7.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi është përcaktuar kriteri si më poshtë:
-

Deklaratë nga Drejtuesi Teknik i shoqerisë se cilët do te jenë punonjesit e licensuar nga
lista sipas pikes 4 qe do te anagazhojë në ketë objekt në rast se shpallet fitues. (Ky kriter
vendoset per efekt te fillimit te menjehershem te sherbimit, pasi ne vazhdimesi firma
fituese mund ti ndryshojë punonjësit);
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-

Deklarate nga drejtuesi teknik se keta punonjës nuk jane te angazhuar njekohesisht ne
SHRSF te tjera;

III.7.2. Komisioni lidhur me kriteret sa më sipër gjykon se ndodhemi përpara kërkesave të
ekzagjeruara. Komisioni gjykon se operatorët ekonomikë për shkaqe nga më të ndryshmet,
objektive dhe subjektive janë të detyruar që të bëjnë ndryshime në stafin e tyre cka cdo të thotë që
kjo nuk është një e dhënë statike e pandryshueshme në kohë. Kriteri sa më sipër nuk i shërben
qëllimit për realizimin me sukses të kontratës dhe është tërësisht i panevojshëm. Për autoritetin
kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që në drejtim të plotësimit të kapacitetit teknik
profesional operatorët ekonomikë me anë të dokumentacionit konkret të lëshuar nga organet
kompetente provojnë se disponojnë numrin e kërkuar të punonjësve të shërbimit për një periudhë të
caktuar kohore por në asnjë rast nuk mund ta lidhin këtë kërkesë me emra konkret punonjësish se
cilët do të jenë ekzaktësisht punonjësit që do të angazhohen në këtë objekt.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.9. Gjithashtu, nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, rezulton se
autoriteti kontraktor në datën 13.02.2017 ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit me “Dorëzimin e Ofertave”. 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 mosdiskriminimit, 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.9.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në datën 11.02.2017 me anë
të shkresës nr.496/1 prot prot i kthen përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke refuzuar
ankesën e tij. Me refuzimimin e ankesës nga Komisioni i Shqyrtimit të ankesave pranë autoritetit
kontraktor dhe dhënia e një vendimi të arysetuar nga ky i fundit nuk heq pezullimin e procedurës së
prokurimit parashikuar nga nenit 63 pika 3 e LPP. Autoriteti kontraktor ka vepruar në kundërshtim
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të hapur me ligjin duke shkelur afatet procedurialë të ankimi duke vijuar me “Dorëzimin e
Ofertave” brenda 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
Komisionit të Prokurimit Publik në zbatim të nenit 63 pika 3 dhe pika 6 e 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 “Hapjes së
Ofertave” të procedurës së prokurimit.
III.9.2. Bazuar ne nenin 64 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet se “3. Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, kur
gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij
ligji,ka të drejtë:a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen
për objektin e ankesës;b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit
kontraktor, të nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha
ato specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj;c) të udhëzojë
autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën e prokurimit të
kontratës;ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese.”
III.9.3. Në nenin 27 “Kufijtë e shqyrtimit të ankesës” të VKM nr. 184, datë 17.03.2010, “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar; parashikohet se: “ [..]. Komisioni shqyrton ankesën brenda objektit dhe shkaqeve të
parashtruara në ankesë. 2. Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të ankesës dhe vendimeve
apo veprimeve të tjera të autoritetit kontraktor gjatë procedurës së prokurimit, Komisioni vendos
edhe për ligjshmërinë e tyre […]”.
III.9.4. Në nenin 28 pika 2 gërma “d” të VKM, nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik” parashikohet se
“[…] Komisioni, pas shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar: d) Të anulojë
procedurat për shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor për rifillimin e
procedurës së prokurimit […]”
III.9.5. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për shkak të shkeljeve të mësipërme të
konstatuara procedura e mësipërme e prokurimit duhet anuluar, në zbatim të nenit 64, pika 2 gërma
“ç” dhe nenit 24 gërma “dh” të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
i cili parshikon se “Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm: dh) kur Komisioni i
Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit të shkronjave “b” dhe “ç” të pikës 3 të
nenit 64 të këtij ligji.
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
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k për procedurёn e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-66449-02-02-2017 me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes së degës së Doganës Vlorë me roje private” me fond limit 2,299,463 lekë pa tvsh, e
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 13.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Dega e Doganës
Vlorë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë dokumentat e
tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.218 Protokolli, Datë 14.02.2017
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