REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 387/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 12.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit për procedurёn e prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me objekt: “Shërbim me roje civile në
godinën ARRSH”, me fond limit 1.175.000 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 25.05.2015, nga autoriteti
kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k.
Rr. “Adem Jashari”, Lgj. 8, H. 10, Ap. 3, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Autoriteti Rrugor Shqiptar
Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 33, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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 ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Vëren:
I
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. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 15.05.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt: “Shërbim me roje civile në godinën ARRSH”,
me fond limit 1.175.000 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 20.05.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e kualifikimit e
konkretisht:
[...] Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit të publikuara nga autoriteti kontraktor
Autoriteti Rrugor Shqiptar për procedurën e prokurimit “Shërbim me roje civile në
godinën ARRSH”, vumë re fondi limit i përllogaritur nuk mjafton për mbulimin e
shërbimit sipas kërkesave të autoritetit kontraktor. Fondi limit i përllogaritur nga
autoriteti është në vlerën 1.175.000 lekë pa tvsh, ndërkohë sipas përllogaritjeve tona
referuar kërkesave të autoritetit kontraktor nisur nga kohëzgjatja e kontratës, numri i
rojeve për vendroje dhe turnet e shërbimit fondi rezulton të jetë më i madh [....]
Sa më sipër kërkojmë riipërllogaritjen e fondit limit[...].
II.3. Në datën 21.05.2015, me shkresën nr. 4367/3 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke e refuzuar ankesën.
II.4. Në datën 26.05.2015, në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, autoriteti
kontraktor ka publikuar dokumentin Sqarim DST (1), sipas së cilës: “Paraqitja e ofertës nga
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Operatorët Ekonomikë, si dhe vlerësimi i ofertës ekonomike do të bëhet bazuar në koston
mujore:
Vlerësimi do të bëhet Çmimi më i ulët, roje/për muaj
Kjo do të thotë që Operatorët Ekonomikë të paraqesin Ofertën ekonomike për një muaj .
Afati i egzekutimit të kontratës do të jetë në bazë të nevojave të Autoritetit Kontraktor dhe të
fondit që ka në dispozicion.
[...]
Përllogaritja fondit limit për “Shërbimin me roje civile godina e ARSH”
1 vend roje = 5 roje x ______ lekë/roje/muaj = _______ lekë me tvsh”.
II.5. Në datën 27.05.2015 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e
paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.6. Në datën 04.06.2015, nëpërmjet shkresës me nr.4796/1 prot., datë 04.06.2015, me objekt:
“Informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Shërbim me roje civile
godina ARRSH”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. se vlera limit e
kontratës e përllogaritur nga autoriteti kontraktor nuk mjafton për kryerjen e shërbimit të
kërkuar, nga shqyrtimi i dokumentave që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me
këtë procedurë prokurimi, u konstatua si vijon:
III.1.1. Autoriteti kontraktor me anë të dokumentit Sqarim DST (1), të publikuar në sistemin
elektronik të prokurimeve me qëllim sqarimin e operatorit ekonomik ankimues si edhe njoftimin
e të gjithë operatorëve të tjerë ekonomikë të interesuar për këtë procedurë prokurimi, duke
informuar se vlerësimi i ofertave do të bëhet nisur nga çmimi më i ulët, roje/për muaj dhe
rrjedhimisht operatorët ekonomikë do të paraqesin ofertën ekonomike për një muaj. Gjithashtu
autoriteti kontraktor sqaron se afati i ekzekutimit të kontratës do të bëhet në bazë të nevojave të
autoritetit kontraktor dhe të fondit që ka në dispozicion.
Në këto kushte, kur nga autoriteti kontraktor është sqaruar se vlerësimi i ofertave do të bëhet mbi
koston mujore për një roje, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se ankesa e operatorit
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. nuk do të merret në shqyrtim në themel, pasi nuk eksizton
më si objekt ankimi.
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Për sa 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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pushojë procedimin administrativ për procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozim”, me objekt: “Shërbim me roje civile në godinën ARRSH”, me fond limit
1.175.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 25.05.2015, nga
autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 984 Protokolli
Datë 27.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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