KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt vendim
VENDIM
K.P.P 582/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba
Kryetar
Vilma Kadesha
Anëtar
Denis Martopullo
Anëtar
Muharrem Çakaj
Anëtar
Hektor Muçaj
Anëtar
Në mbledhjen e datës 30.10.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit
“Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike të objekteve dhe godinave të Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”
Tiranë”, me fond limit 2.463.538 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u
zhvilluar më datë 29.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Spitali Universitar
“Shefqet Ndroqi”, Tiranë.

Ankimues:

“Masel Security” sh.p.k
Adresa: Rr.“Adem Jashari”, Lagj. 8, Ap. 2, Tiranë

Palë e ankimuar:

Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë
Adresa: Rr. “Shefqet Ndroqi”, 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.1, datë 10.01.2007 “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 çështje, z.Denis Martopullo, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, si dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
1

Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor 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
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.3. Nuk ka respektuar afatet ligjore për paraqitjen e ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 08.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor Spitali Universitar “Shefqet
Ndroqi”, Tiranë, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes
dhe sigurisë fizike të objekteve dhe godinave të Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi” Tiranë”,
me fond limit 2.463.538 lekë pa tvsh.
II.2. Në datën 13.10.2014 operatori ekonomik “Masel Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kërkon modifikimin e dokumentave të tenderit.
-Kërkohet të ndryshohet data 1 Tetor e fillimit të kryerjes së shërbimit pasi nuk ka sens pasi data
e hapjes së ofertave është 16.10.20014.
-Kërkohet ndryshimi i bazës ligjore referuese pasi ligji nr. 8770 datë 19.04.2001, i ndyshuar
rezulton i shfuqizuar me ligjin nr.75/2014.
- Në kriterin e vendosur në kapacitetin ekonomik dhe financiar në lidhje me shlyerjen e
detyrimeve të maturuara të energjisë, kërkojmë të vendoset data brenda së cilës të jenë shlyer
këto detyrime.
- Në kriterin e vendosur në kapacitetin ekonomik dhe financiar në lidhje me paraqitjen e
listëpagesave kërkojmë të përfshihen edhe listpagesat e muajve të fundit Gusht, Shtator pasi
vërtetojnë fuqinë aktuale dhe reale të të punësuarve.
- Në specifikimet teknikë është këruar që shërbimi do të kryhet përveç se me roje statike edhe me
sistem alarmi dhe sistem kamerash, zëra këto të cilët nuk janë të përfshirë në preventivin e dhënë
nga autoriteti, për këtë arsye kërkojmë të përfshihen këto zëra në preventiv dhe natyrisht të
ripërllogaritet fondi limit.
II.3.1 Më datë 15.10.2014 autoriteti kontraktor me shkresë nr.686 i ka kthyer përgjigje operatorit
ekonomik “Masel Security” shpk duke i refuzuar ankesën pasi është paraqitur jashtë afateve
ligjore.
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II.3.2 Në datën 20.10.2014 operatorit ekonomik “Masel Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime si në autoritetin kontraktor.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton:
III.1. Në datën 08.09.2014, autoriteti kontraktor, Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë, ka
publikuar procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike të objekteve dhe godinave të Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi” Tiranë”, me
fond limit 2.463.538 lekë pa tvsh.
III.1.2. Në datën 13.10.2014 operatori ekonomik ankimues “Masel Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor ku ka kerkuar modifikimin e dokumentave standarte të
tenderit, kërkesat për kualifikim. Ankesë e cila është paraqitur jashtë afatit të përcaktuar në
rregullat e prokurimit publik.
II.1.4 Në datë 20.10.2014 operatori ekonomik “Masel Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, e cila rezulton të jetë jashtë afatit ligjor të përcaktuar në ligjin e
prokurimeve, pasi operatorit ekonomik i ka lindur e drejta e ankimimit në autoritet që në datën
08.09.2014 dhe i përfundonte në datë 16.09.2014, ndërkohë që ankesa e tij është paraqitur pranë
autoritetit kontraktor më datë 13.10.2014 e më pas në KPP.
II.1.5. KPP sjell në vëmendje nenin 63, pikën 1.1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në të cilin thuhet shprehimisht se:
1.1. Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen
pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në
faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. 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 brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të
ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në
Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni.
II.1.6. Në rastin konkret, operatori ekonomik ankimues “Masel Security” sh.p.k, nuk ka
depozituar një ankesë, e cila të plotësojë kushtet formale, të përcaktuara në nenin 23 pika 1, të
VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik” pasi nuk ka respektuar afatet ligjore të
ankimimit pranë autoritetit kontraktor dhe më pas pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke
mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës” që, referuar
3

pikës 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik, përbën shkak për
mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mungesës së
kushteve formale të saj.
Duke mbajtur në konsideratë faktin që shqyrtimi administrativ i nënshtrohet dy fazave: asaj të
shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit, legjitimimi, juridiksioni, kompetenca
dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të shqyrtimit në themel të ankimit (Nëse
kërkesa përmbush elementet formale, Komisioni vazhdon me shqyrtimin në themel të saj), dhe në
rastin në fjalë ankimi administrativ i paraqitur nga operatori ankimues pranë Komisionit të
Prokurimit Publik nuk përmbush elementet formalë për faj të vetë ankimuesit, pasi nuk ka
respektuar afatet e përcaktuara në pikën 6, të nenit 63 të ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”i ndryshuar dhe për këtë arsye nuk merret në shqyrtim nga KPP.
Përsa më sipër, 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik, “Masel Security” sh.p.k,
për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike të objekteve dhe godinave të Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”
Tiranë”, me fond limit 2.463.538 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar më datë
29.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1685 Prot; Datë 20.10.2014 ;
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