VENDIM
K.P.P. 609/2018
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 18.09.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Ankimues:

Anulimi i shortit të datës 08.06.2018 të procedurës së prokurimit
“Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47314-02-12-2018, me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të objektit dhe
ambienteve rrethuese të MSHMS për vitin 2018", me fond limit
3.202.443,30 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 28.02.2018, nga
autoriteti kontraktor, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale.
“Trezhnjeva” sh.p.k
Bulevardi Dafinave, Godina nr.22, P.2, Kati III, Ap.9,
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,
Rruga e Kavajës, Nr.1001
Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
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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 e
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ër 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 ndryshuar;
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 13.02.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47314-02-12-2018, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes
dhe sigurisë fizike të objektit dhe ambienteve rrethuese të MSHMS për vitin 2018", me fond limit
3.202.443,30 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 28.02.2018, nga autoriteti kontraktor, Ministria e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
II.2. Referuar informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor rezulton se në datën 08.03.2018
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
ku rezulton si më poshtë vijon:
-

“Toni Security” sh.p.k
“Arbana Sh.A” sh.p.k
“Ballazhi” sh.p.k

2915915,65 lekë, skualifikuar
2915922,95 lekë, skualifikuar
2915922,95 lekë, skualifikuar
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-

“Conspitation -Metropol” sh.p.k
“Çullhaj” sh.p.k
“Leksi Security” sh.p.k
“Safe” sh.p.k
“Firdeus Security” sh.p.k
“Firdeus Security Group” sh.p.k
“Eurogjici Security” sh.p.k
“Trezhnjeva” sh.p.k
“Oktapus 1 Security” sh.p.k
“Nazeri 2000” sh.p.k
“Snajper Security” sh.p.k
“Kevenjo” sh.p.k
“Siguria” sh.p.k
“Res 03” sh.p.k
“Dea Security”sh.p.k
“Oktapus” sh.p.k
“SSX” sh.p.k
“A 2000” sh.p.k
“Trezhnjeva” sh.p.k
“Start 2000” sh.p.k

2915922,95 lekë, skualifikuar
2915922,95 lekë, skualifikuar
2915926,08 lekë, skualifikuar
2915926,45 lekë, skualifikuar
2915926,45 lekë, skualifikuar
2915926,45 lekë, skualifikuar
2915963,10 lekë, skualifikuar
2915970,40 lekë, skualifikuar
2915970,40 lekë, skualifikuar
2915970,40 lekë, skualifikuar
2915970,40 lekë, skualifikuar
2915970,40 lekë, skualifikuar
2915970,40 lekë, skualifikuar
2915970,40 lekë, skualifikuar
2916514,25 lekë, kualifikuar
2916514,25 lekë, skualifikuar
2916558,05 lekë, skualifikuar
2916565,35 lekë, skualifikuar
2916565,35 lekë, skualifikuar
2916565,35 lekë, skualifikuar

II.4. Në datën 24.05.2018 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

“Toni Security” sh.p.k
“Arbana Sh.A” sh.p.k
“Ballazhi” sh.p.k
“Conspitation -Metropol” sh.p.k
“Çullhaj” sh.p.k
Leksi Security” sh.p.k
“Safe” sh.p.k
“Firdeus Security” sh.p.k
“Firdeus Security Group” sh.p.k
“Eurogjici Security” sh.p.k
“Trezhnjeva” sh.p.k
“ Oktapus 1 Security” sh.p.k
“Nazeri 2000” sh.p.k
“Snajper Security” sh.p.k
“Kevenjo” sh.p.k
“Siguria” sh.p.k

2915915,65 lekë, skualifikuar
2915922,95 lekë, skualifikuar
2915922,95 lekë, skualifikuar
2915922,95 lekë, skualifikuar
2915922,95 lekë, skualifikuar
2915926,08 lekë, skualifikuar
2915926,45 lekë, skualifikuar
2915926,45 lekë, skualifikuar
2915926,45 lekë, skualifikuar
2915963,10 lekë, skualifikuar
2915970,40 lekë, kualifikuar
2915970,40 lekë, skualifikuar
2915970,40 lekë, kualifikuar
2915970,40 lekë, skualifikuar
2915970,40 lekë, skualifikuar
2915970,40 lekë, skualifikuar
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-

“Res 03” sh.p.k
“Dea Security”sh.p.k
“Oktapus” sh.p.k
“SSX” sh.p.k
“A 2000” sh.p.k
“Trezhnjeva” sh.p.k
“Start 2000” sh.p.k

2915970,40 lekë, skualifikuar
2916514,25 lekë, kualifikuar
2916514,25 lekë, skualifikuar
2916558,05 lekë, skualifikuar
2916565,35 lekë, skualifikuar
2916565,35 lekë, skualifikuar
2916565,35 lekë, skualifikuar

II.5. Referuar parashtrimeve në ankesë si dhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor
rezulton se më datë 08.06.2018 në ambjentet e autoritetit kontraktor, Ministria e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, është hedhur shorti për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.6. Në datën 11.06.2018, operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor në mënyrë të përmbledhur me argumentat si më poshtë:
-

Në vijim të njoftimit tuaj datë 06.06.2018, në datën 08.06.2018 ora 10.00 nëpërmjet
përfaqësuesit z.A.Trezhnjeva administrator&ortak i vetëm i shoqërisë, u paraqitëm për të
qenë pjesmarrës në procedurën e shortit për përcaktimin e operatorit ekonomik fitues të
procedurës së prokurimit me objekt: “Ruajtja dhe sigurimi fizik i Ministrisë së Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale, Tiranë”. Në prani edhe të përfaqësuesit të një operatori tjetër
pjesmarrës fillimisht nga anëtarët e KVO-së u bë e njohur procedura që do të ndiqej për
hedhjen e shortit. Shorti do të hidhej me gogla brenda të cilave do të kishte 4 gogla dhe një
nga goglat do të kishte numrin 1 (një). Goglat do të hidheshin një herë, sipas rradhës së
përcaktuar do të përcaktohet fituesi (shorti). Që në fillim për të përcaktuar radhën e
përzgjedhjes nga anëtarët e KVO-së u këmbëngul që të drejtën për të përzgjedhur i pari të
ishte përfaqësuesi i “Nazeri 2000” sh.p.k me arsyetimin “për të respektuar radhën e renditjes
sipas sistemit të APP-së”, gjë e cila u kundërshtua nga përfaqësuesi ynë, i cili kërkoi që
operatorët pjesëmarrës të viheshin në kushte të barabarta përzgjedhje, duke patur vetëm dy
gogla dhe të hidhej për parashort për të përcaktuar rradhën për tërheqjen e fituesit, por që
nuk u mor në konsideratë nga KVO-ja me argumentin e vetëm se vendosim ne dhe se nuk keni
të drejtë të kundërshtoni procesin. Pas hedhjes së shortit për të përcaktuar radhën e
përzgjedhjes se goglës fituese, rezultoi se i pari kishte të drejtën e përzgjedhjes përfaqësuesi
i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, i dyti përfaqësuesi i operatorit ekonomik
“Trezhnjeva” sh.p.k. Me katër gogla dy firma u kalua në hedhjen e shortit për përcaktimin e
operatorit fitues ku të drejtën e përzgjedhjes së pari e kishte përfaqësuesi i operatorit “Nazeri
2000” sh.p.k. Pas përzgjedhjes rezultoi se përfaqësuesi i “Nazeri 2000” sh.p.k përzgjodhi
goglën që brenda kishte numrin 1(një) fitues, pra fitues i shortit. Përfaqësuesi i “Nazeri
2000” sh.p.k u afrua tek globi ku ishin goglat, duke na kthyer kurrizin firmës “Trezhnjeva”
në mënyrë që mos ta shihnim që po kërkonte goglën e përcaktuar me shenjë. Në këtë moment
u ngrit përfaqësuesi i firmes “Trezhnjeva” sh.p.k dhe kundërshtoi, pasi përfaqësuesi i firmës
“Nazeri 2000” sh.p.k po kontrollonte gjithë goglat në glob, por përzgjodhi 1 gogël, dhe nga
verifikimi fizik nga afër i kësaj gogle nga përfaqësuesi ynë, rezultoi se kjo gogël kishte një
shenjë, e cila e bënte të dallueshme nga 3 (tre) goglat e tjera. Në këtë moment përfaqësuesi
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-

ynë kundërshtoi dhe tha që gogla fituese nga duart e përfaqësuesit “Nazeri 2000” sh.p.k të
kalojë në duart e një prej anëtarëve të komisionit për të bërë prezent pa prekur me dorë asnjë
gjë. Në këtë moment gogla u kalua në duart e një prej anëtarëve të komisionit dhe i konstatova
se kjo gogël është me shenjë. Ai e hapi goglën dhe tha se nuk ka shenjë. Ju drejtova se shenja
është në anën e jashtme dhe ai e hodhi në glob. Unë e kapa goglën dhe ju drejtova të gjithë
anëtarëve se gogla është me shenjë. Ky moment u kundërshtua nga anëtarët e komisionit dhe
firma “Nazeri 2000”, duke më akuzuar se e bëra unë me shenjë që të prishi procesin, një
absurditet i plotë dhe se ishin të gjithë të pranishëm, unë iu kërkova që kjo gogël me shenjë
të dërgohet për ekspertizë ligjore dhe të vërtetohet ky fakt, por nuk u pranua. Përfaqësuesi i
firmës “Trezhnjeva”, pas akuzës së bërë tashmë nga dy palët KVO dhe firma “Nazeri 2000”
sh.p.k, mori goglën dhe ju deklarova se do e mbaj unë deri sa të përcaktohet nga ekspertiza
se shënja është bërë nga ana ime apo nga ana e Komisionit ose kanë ardhur të gatshme goglat
nga firma “Nazeri 2000”.
Pas pritjes rreth 1 ore, nga KVO-ja na komunikohet që nuk do të ketë short tjetër, por do të
konsiderohet e vlefshme procedura që u kontestua, prej së cilës u shpall fitues “Nazeri 2000”.
Duke vlerësuar të gjitha rrethanat
Faktin që edhe në shortin për përcaktimin e radhës së tërheqjes së goglave, me këmbënguljen
dhe vendimarrjen e KVO-së ishte përfaqësuesi i “Nazeri 2000” që përzgjodhi i pari.
Faktin që përfaqësuesi i “Nazeri 2000” përzgjodhi goglën dhe kjo gogël ishte me shenjë të
dallueshme dhe gjatë përzgjedhjes filloi të gjente pikërisht këtë gogël dhe u kundërshtua nga
firma “Trezhnjeva”.
Faktin që nga anëtarët e KVO goglën me shenjë e morën në duart e tyre pa e prekur fare
përfaqësuesi i “Trezhnjeva” sh.p.k.
Faktin që pikërisht kjo gogël fituese ishte me shenjë dhe asnjë tjetër.
Faktin që në procesverbal ramë dakort qe të shkruhet pretendimi im dhe vazhdova të shkruaj
dhe kur përfaqësuesi i “Nazeri 2000” ju dha urdhër që të mos pranohej observacioni ynë, në
proces verbal mu hoq proces verbali nga dora dhe ju ra vizë aq sa kisha shkruar.
Faktin se anëtarja e komisionit z.N.Lesi nuk ka firmosur pavarësisht se ishte brenda dhe u
shënua sikur nuk ishte prezent.
Faktit që nga Kryetari i KVO u deklarua se shorti do të përsëritej por pas një ore u vendos
se nuk do të kishte short tjetër është lehtësisht e evidentueshme se gjithë procedura e hedhjes
së shortit ishte e manipuluar duke pasur si synim të vetëm shpalljen fitues të shortit operatorin
ekonomik “Nazeri 2000”. Kërkojmë pranimin e ankesës. Anullimin e shortit datë 08.06.2018.

II.7. Autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr.986/50 prot datë 21.06.2018 i ka kthyer përgjigje
palës ankimuese, duke vendosur mospranimin e ankesës si më poshtë:
“[...] Lidhur me pretendimin e ankimuesit për parregullsi në hedhjen e shortit, nga shqyrtimi në tërësi
i ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur saj kostatohet se operatori ekonomik ka marrë pjesë në
hedhjen e shortit të organizuar nga autoriteti kontraktor në datën dhe orën e caktuar. Në këtë short
ka marrë pjesë edhe operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k i cili rezulton me të njëjtën vlerë
ekonomike.
5

Përfaqësuesi i AK/KVO, pas regjistrimit të ID të përfaqësuesve në procesverbal, ka marrë fjalën duke
sqaruar dy OE mbi mënyrën e hedhjes së shortit.
Rezulton të jetë sqaruar se shorti do të zhvillohej me katër gogla identike në një kuti rrumbullake. Në
secilën prej tyre do të kishte nga një letër. Vetëm në njërën nga letrat do të shënohej numri 1. Goglat
pas përzierjes do të tërhiqeshin me radhë nga secili përfaqësues. Tërheqja e goglave do të bëhej sipas
rendit alfabetik të konkurrentëve dmth Nazeri sh.p.k i pari dhe Trezhnjeva sh.p.k e dyta.
Pasi të tërhiqeshin të gjitha goglat, pra sejcili përfaqësues do të kishte nga dy, ato do të hapeshin
njëkohësisht. Fitues do të ishte ai që do të gjente goglën me letrën me nr.1.
Operatori ekonomik Trezhnjeva ka kundërshtuar radhën e tërheqjes së goglave, duke propozuar
hedhje shorti të vecantë për rradhën e tërheqjes. Kjo kërkesë nuk është pranuar nga KVO-ja me
argumentimin se do të ishin sërish në të njëjtat kushte ku njëri patjetër do të duhej të tërhiqej i pari
dhe se nuk mund të hidhen dy shorte të ndryshme aq më tepër kur njëri prej tyre nuk ka objekt
përzgjedhjen e fituesit dhe kur RRPP parashikojnë hedhjen e një shorti të vetëm.
Sipas procesverbalit goglat u kontrolluan nga të dy përfaqësuesit para hedhjes së shorteut. Procesi
u bë shumë transparent, duke ftuar operatorët të kontrollojnë para procesit goglat si fizikisht ashtu
edhe vizualisht. Goglat u kontrolluan nga secili prej tyre dhe nuk pati kontestime. Pasi konkurrentët
ranë dakort mbi mënyrën e kryerjes së shorteut dhe verifikuan goglat, ata konfirmuan dakortësinë e
tyre dhe proceduan me firmosjen e procesverbalit. Pra për fazën e parë të hedhjes së shortit,
operatori ekonomik Trezhnjeva shpk ka firmosur rregullisht procesverbalin nga ku konstatohet se
nuk ka patur asnjë pretendim.
Shorteu u zhvillua dhe me goglën e dytë u shpall fitues “Nazeri 2000” sh.p.k në prani të KVO-së dhe
Njësisë së Prokurimit.
Pas përfundimit të shorteut të dy kompanitë dorëzuan goglat e hapura të cilat u hodhën në kutinë
përkatëse. Trezhnjeva sh.p.k, pasi i gjithë procesi kishte përfunduar, duke përfituar nga mosvëmëndja
e të pranishmëve, futi duart në kutinë e goglave dhe nxorri më pas, një gogël me një shënjë shumë të
vogël ngjyrë blu/gri, duke pretenduar se ajo ishte gogla fituese. Nga KVO iu bë e qartë që kontrolli i
goglave ishte bërë nga OE përpara shortit, duke pranuar që ishin identike dhe pa shenja dalluese.
Për këtë ata kishin firmosur procesverbalin përkatës. Përfaqësuesi i Trezhnjeva sh.p.k nuk pranoi të
firmoste proces verbalin përfundimtar, duke shprehur kundërshtimin e tij për fituesin Nazeri sh.p.k
dhe duke kërkuar rihedhjen e shortit. OE Nazeri jo vetëm kundërshtoi rihedhjen e shortit, por akuzoi
Trezhnjeva shpk për manipulim, pasi gogla me shenjë ndodhej në dorën e këtij të fundit, pasi kishte
përfunduar i gjithë procesi, duke sqaruar se ai i kishte dorëzuar goglat boshe në kuti në përfundim
të procesit.
Referuar argumentimeve të ankimuesit dhe dokumentacionit të administruar nga ky autoritet
kontraktor, gjykohet se pretendimet e ankimuesit për ripërsëritjen e shortit me argumentat se gogla
e tërhequr nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k kishte shenjë, pa mundur të mbështesë
argumentimin e tij me asnjë provë të dokumentuar, nuk mund të meret në shqyrtim nga ky organ.
Akoma më tej AK referuar dokumentimit të të gjithë procesit konstaton se ankimuesi ka marrë pjesë
në të gjithë procesin e shortit, pra dhe në verifikimin paraprak të goglave. Vetë ankimuesi në
parashtrimet me shkrim pranon se gogla ishte me shenjë të dallueshme, por pavarësisht kësaj, ai
dëshmon për pjesëmarrje deri në fund të procesit, pa shfaqur asnjë pretendim para momentit të
tërheqjes së goglave nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. AK gjykon se nëse operatori
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ekonomik ankimues do të vërente ndonjë parregullsi tek goglat, duhet ta ngrinte këtë pretendim në
momentin e konstatimit dhe mund të kishte kërkuar që goglat të zëvëndësoheshin me të tjera dhe jo
pasi shoqëria “Nazeri 2000” sh.p.k tërhoqi goglat dhe rezultoi fitues. [...] Sa më sipër AK nuk
evidenton dhe nuk gjen asnjë shkak në ankesë për parregullsi në hedhjen e shortit nga ana e autoritetit
kontraktor që mund të legjitimojë ankimuesin në pretendimet e ngritura në ankesë.”
II.8. Në datën 22.06.2018 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.9. Nëpërmjet shkresës nr. 986/53 prot., datë 02.07.2018 protokolluar me tonën me nr.1164/3 datë
04.07.2018 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
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk për anullimin e
shortit të datës 08.06.2018 për proceduërën e prokurimit të sipërcituar, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.1.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për parregullsi në hedhjen e shortit, nga shqyrtimi në
tërësi i ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur saj, Komisioni konsaton se operatori ekonomik
ankimues ka marrë pjesë në hedhjen e shortit të organizuar nga autoriteti kontraktor në datën
08.06.2018. Referuar procesverbalit të hedhjes së shortit bashkëngjitur infomacionit të dorëzuar nga
autoriteti kontraktor rezulton se në short kanë marrë pjesë edhe operatori ekonomik “Nazeri 2000”
shpk i cili rezulton me të njëtën vlerë ekonomike.
III.1.2. Sipas informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se: “Në këtë short ka marrë pjesë
operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k dhe operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k të cilët
rezultojnë me të njëjtën vlerë ekonomike. Përfaqësuesi i AK/KVO, pas regjistrimit të ID të
përfaqësuesve në procesverbal, ka marrë fjalën duke sqaruar dy OE mbi mënyrën e hedhjes së shortit.
Rezulton të jetë sqaruar se shorti do të zhvillohej me katër gogla identike në një kuti rrumbullake. Në
secilën prej tyre do të kishte nga një letër. Vetëm në njërën nga letrat do të shënohej numri 1. Goglat
pas përzierjes do të tërhiqeshin me radhë nga secili përfaqësues. Tërheqja e goglave do të bëhej sipas
rendit alfabetik të konkurrentëve dmth Nazeri sh.p.k i pari dhe Trezhnjeva sh.p.k e dyta.
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Pasi të tërhiqeshin të gjitha goglat, pra sejcili përfaqësues do të kishte nga dy, ato do të hapeshin
njëkohësisht. Fitues do të ishte ai që do të gjente goglën me letrën me nr.1. Operatori ekonomik
Trezhnjeva ka kundërshtuar radhën e tërheqjes së goglave, duke propozuar hedhje shorti të vecantë
për rradhën e tërheqjes. Kjo kërkesë nuk është pranuar nga KVO-ja me argumentimin se do të ishin
sërish në të njëjtat kushte ku njëri patjetër do të duhej të tërhiqej i pari dhe se nuk mund të hidhen dy
shorte të ndryshme aq më tepër kur njëri prej tyre nuk ka objekt përzgjedhjen e fituesit dhe kur RRPP
parashikojnë hedhjen e një shorti të vetëm. Sipas procesverbalit goglat u kontrolluan nga të dy
përfaqësuesit para hedhjes së shorteut. Procesi u bë shumë transparent, duke ftuar operatorët të
kontrollojnë para procesit goglat si fizikisht ashtu edhe vizualisht. Goglat u kontrolluan nga secili
prej tyre dhe nuk pati kontestime. Pasi konkurrentët ranë dakort mbi mënyrën e kryerjes së shorteut
dhe verifikuan goglat, ata konfirmuan dakortësinë e tyre dhe proceduan me firmosjen e
procesverbalit. Pra për fazën e parë të hedhjes së shortit, operatori ekonomik Trezhnjeva shpk ka
firmosur rregullisht procesverbalin nga ku konstatohet se nuk ka patur asnjë pretendim.
Shorteu u zhvillua dhe me goglën e dytë u shpall fitues “Nazeri 2000” sh.p.k në prani të KVO-së dhe
Njësisë së Prokurimit. Pas përfundimit të shorteut të dy kompanitë dorëzuan goglat e hapura të cilat
u hodhën në kutinë përkatëse. Trezhnjeva sh.p.k, pasi i gjithë procesi kishte përfunduar, duke
përfituar nga mosvëmëndja e të pranishmëve, futi duart në kutinë e goglave dhe nxorri më pas, një
gogël me një shënjë shumë të vogël ngjyrë blu/gri, duke pretenduar se ajo ishte gogla fituese. Nga
KVO iu bë e qartë që kontrolli i goglave ishte bërë nga OE përpara shortit, duke pranuar që ishin
identike dhe pa shenja dalluese. Për këtë ata kishin firmosur procesverbalin përkatës. Përfaqësuesi i
Trezhnjeva sh.p.k nuk pranoi të firmoste proces verbalin përfundimtar, duke shprehur kundërshtimin
e tij për fituesin Nazeri sh.p.k dhe duke kërkuar rihedhjen e shortit. OE Nazeri jo vetëm kundërshtoi
rihedhjen e shortit, por akuzoi Trezhnjeva shpk për manipulim, pasi gogla me shenjë ndodhej në
dorën e këtij të fundit, pasi kishte përfunduar i gjithë procesi, duke sqaruar se ai i kishte dorëzuar
goglat boshe në kuti në përfundim të procesit.
Sa më sipër, KPP konstaton se për fazën e parë operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk ka firmosur
rregullisht procesverbalin dhe e ka pranuar rregullin e vendosur nga KVO, sipas të cilit shorti do të
zhvillohej me katër gogla dhe secili nga përfaqësuesit do të zgjidhte nga dy gogla. Goglat
kontrollohen nga të dy përfaqësuesit para shortit.
III.1.3. Referuar argumentave të ankimuesit dhe dokumentacionit të dorëzuar nga autoriteti
kontraktor KPP gjykon se pretendimet e ankimuesit për ripërsëritjen e shortit me argumentat se gogla
e tërhequr nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk për fazën e dytë kishte shenjë, nuk mund të
merren në konsideratë nga Komisioni. Gjithashtu foton të cilën ankimuesi ka bashkëngjitur ankesës
nuk përbëjnë provë për sa kohë që nuk mund të provohet pa asnjë dyshim se këto janë goglat që janë
përdorur në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
Akoma më tej KPP, referuar dokumentimit të të gjithë procesit, konstaton se ankimuesi ka marrë
pjesë deri në fund në proces, pra deri në momentin e tërheqjes së goglës fituese nga operatori “Nazeri
2000” shpk. KPP gjykon se nëse operatori ekonomik ankimues ka dyshuar në parregullsinë e goglave
duhet të kishte bërë verifikimin paraprak të tyre që në fazën e parë pra në momentin që goglat janë
përzier, dhe jo pasi shoqëria “Nazeri 2000” shpk tërheq goglën fituese.
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III.1.4. KPP gjykon se operatori ekonomik ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e
tij mbi shkeljen e pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku e bazon pretendimin e tij për
parregullsi në procesin e hedhjes së shortit nga autoriteti kontraktor. Theksojmë se parregullsi të tilla
gjatë këtij moment procedurial mund të kenë të bëjnë me mosnjoftimin në formën e duhur të një apo
më shumë operatorëve për të marrë pjesë në short duke përfshirë këtu edhe ankimuesin, akoma më
tej mund të përbëjë parregullsi pjesëmarrja e ndonjë operatori ekonomik që nuk ka ofertuar me të
njëjtën vlerë ekonomike, mungesa e transparencës ne procesin e përgatitjes dhe tërheqjes së zarfave
apo goglave sikundër në rastin konkret etj. Asnjë nga këto momente nuk evidentohen në ankesë e në
këtë kuptim ankimuesi nuk provon pretendimin e tij për parregullsi në këtë proces. Duke qëne se vetë
operatori ekonomik ka marrë pjesë në këtë proces, ka pasur mundësinë të përfaqësohet dhe të bëjë
zgjedhjen e tij, Komisoni gjykon se fakti që nuk është shpallur fitues në këtë procedurë nuk e
legjitimon të ngrejë pretendime të cilat nuk i provon me asnjë mjet.
III.1.5. Komisioni sqaron se organizimi i shortit është në diskrecion të plotë të autoritetit kontraktor
mjafton që të respektohen hapat procedurialë për njoftimin e rregullt të ofertuesve, për tu dhënë atyre
mundësi të marrin pjesë në procedurën e hedhjes së shortit në mënyrë që të garantohet transparenca
dhe barazia në trajtimin e ofertuesve. Pretendimet e ngritura në ankesë nuk dëshmojnë në asnjë rast
për ndonjë parregullsi gjatë hedhjes së shortit as për mos marrje dijeni lidhur me shortin. Sa më sipër
Komisioni nuk evidenton dhe nuk gjen asnjë shkak në ankesë për parregullsi në hedhjen e shortit nga
ana e autoritetit kontraktor që të mund të legjitimojë ankimuesin në pretendimet e ngritura në ankesë.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k nuk qëndron.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM 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 pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk, për
procedurën e prokurimit “Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47314-02-12-2018, me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të objektit dhe ambienteve rrethuese të MSHMS për
vitin 2018", me fond limit 3.202.443,30 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 28.02.2018, nga
autoriteti kontraktor, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
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3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1164 Protokolli;
Datë 22.06.2018

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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