REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
Rruga "Papa Gjon Pali II",Nr.3,Kati II, Tiranë, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 851

Nr.563/3 prot

Tiranë, më 17.06.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Grand Security” sh.p.k.
Adresa: Komuna Maqellarë

DIBËR
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Rruga “Gjin Bue Shpata”

TIRANË
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik

TIRANË
Baza Ligjore:

Baza Ligjore: Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndyshuar, 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.

Në datën 17.06.2013 Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve Znj. Besa Ombashi, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim
ankesën nr. 563 prot., datë 06.05.2013, të operatorit ekonomik “Grand Security” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit: “Procedurë e hapur”, me objekt: “Loti 5. Ruajtja e objekteve në
qarkun e Dibrës (Godinat e DRT Dibër dhe Agjensisë tatimore Burrel dhe Bulqizë), me fond
limit 2.453.392 Lekë (pa TVSH), i zhvilluar nё datёn 23.04.2013, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka 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.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
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Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:


Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas
ka paraqitur ankesë, pjesërisht me të njëjtin objekt, 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.



Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor si dhe
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

Nga shqyrtimi i ankesës dhe dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues u
konstatua si vijon:


Në datën 01.04.2013 është publikuar, në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit
Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, “Loti 5. Ruajtja e objekteve në
qarkun e Dibrës(Godinat e DRT Dibër dhe Agjensisë tatimore Burrel dhe Bulqizë), me
fond limit 2.453.392 Lekë (pa TVSH), i zhvilluar nё datёn 23.04.2013, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve..



Në datën 23.04.2013, është zhvilluar procedura e sipërcituar nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.



Në datën 25.04.2013, operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të
prokurimit, janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe
ofertuesit e skualifikuar. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas shqyrtimit të
dokumentacionit përkatës, kreu vlerësimin, duke vendosur si vijon:
“Kevenjo” sh.p.k., me ofertë 2.453.168 lekë (pa TVSH), i kualifikuar;
“Snajper Security” sh.p.k., me ofertë 2.453.376 lekë (pa TVSH), i kualifikuar;
“Res” sh.p.k., me ofertë 2.371.032 (pa TVSH), i skualifikuar;
“Grand Security” sh.p.k., me ofertë 2.416.139 (pa TVSH), i skualifikuar;



Në datën 27.04.2013 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga kjo procedurë, si dhe duke kërkuar
kualifikimin e tij.



Në datën 02.05.2013 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 9995/1 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke refuzuar ankesën.



Në datën 06.05.2013 operatori ekonomik “Grand Security” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga ana e
autoritetit kontraktor. Ai pretendon se:
a) Nuk ka mesazh elektronik për arsyen e skualifikimit.
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b) Skualifikimi me arsyen se operatori ekonomik “Grand Security” sh.p.k nuk ka
paraqitur analizën e kostos për një roje nuk qëndron.
Gjithashtu ankimuesi kërkon kualifikim të ofertës së tij.


Nё datёn 10.05.2013 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr. 10645 prot., datë
09.05.2013 ka paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik tё gjithё informacionin e
kёrkuar nё lidhje me procedurën e mësipërme të prokurimit, ku ka pasqyruar procesin e
shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, si dhe argumentimet përkatëse mbi pretendimet e
operatorëve ekonomikë.



Autoriteti sqaron se KVO ka respektuar procedurën e vlerësimit, dhe arsyeja e
skualifikimit të operatorit “Grand Security” sh.p.k është mos paraqitja e analizës së
detajuar të cmimit ne përputhje me aktet normative dhe sikundër është kërkuar
shprehimisht në DT.
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur dërguar nga operatori ekonomik
ankimues, si dhe të dokumentave të dërguara nga autoriteti kontraktor;
Arsyetoi:
Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Grand Security” sh.p.k. Komisioni i
Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Me shkresën Nr. 9995/1 datë 02.05.2013 autoriteti kontraktor ka kthyer përgjigje, duke
theksuar se nga ana e KVO-së është respektuar procedura e vlerësimit dhe njoftimit të
operatorëve sipas akteve normative.
Gjykon se autoriteti kontraktor ka vepruar në respektim të ligjit për prokurimin publik.
Përsa mësipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
Në lidhje me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik ankimues “Grand Security” sh.p.k.
Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) 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
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autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe
autoritetit kontraktor.
(ii) Në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 63,
pika 2, 6 dhe 7 përcaktohet shprehimisht se: “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit
kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve
nga dita kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen
e pretenduar, sipas këtij ligji.” dhe “Ankesa në Komisionin e Prokurimit Publik bëhet me
formularin përkatës, ku shënohen emri dhe adresa e ankuesit, referimi për procedurën
konkrete, baza ligjore dhe përshkrimi i shkeljes, pretendimi i ankuesit për vendimin
përfundimtar, shkallët e ankimit, shoqëruar me dokumentacionin përkatës dhe vendimin e
autoritetit kontraktor”. Elementët e mësipërme janë të domosdoshme për shqyrtimin e
ankesës. Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton ankesën në përputhje me këtë ligj,
Kodin e Procedurave Administrative dhe rregullat e prokurimit publik. Mosndjekja e
shkallëve të ankimit e bën ankesën të pavlefshme.
gjykon se, operatori ekonomik ankimues lidhur me këtë pretendim, duhet të kishte paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor në respektim të shkallëve dhe afateve ligjore si më sipërcituar.
Për pasojë mosrespektimi i këtyre afateve ligjore e bën ankesën, në këtë pikë, të pavlefshme.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk merret në shqyrtim.
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 nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik,
Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatorit ekonomik “Grand Security” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt: “Loti 5. Ruajtja e objekteve në
qarkun e Dibrës(Godinat e DRT Dibër dhe Agjensisë tatimore Burrel dhe Bulqizë), me
fond limit 2.453.392 Lekë (pa TVSH), i zhvilluar nё datёn 23.04.2013, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
2. Autoriteti Kontraktor lejohet te vazhdojë me procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.

Relator: V. Kadesha
KRYETAR

LEALBA

PELINKU
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