REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.714/2017
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 31.10.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Përsëritja e shortit për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF-69434-02-272017, me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë me
roje private i dy ndërtesave të Ministrisë së Kulturës
dhë godinës “Gjethi” në administrim të Ministrisë së
Kulturës”, me fond limit 5,079,054.60 lekë pa tvsh,
zhvilluar më datë 29.03.2017, nga autoriteti kontraktor
Ministria e Kulturës.

Ankimues:

“Trezhnjeva” shpk
Njësia Bashkiake Nr 7, Ish Fusha e Aviacionit, Godina
Nr. 22 Pallati Nr. 2, Kati 3, Ap Nr. 9, Tiranë.
“Snajper Security” shpk
Rruga “Kont Uran”, pranë Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Mat

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Kulturës
Rruga “Aleksandër Moisiu”, Nr. 76, 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 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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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,
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. Nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor;
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 28.02.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-69434-02-27-2017, me objekt “Shërbimi i
ruajtjes dhe sigurisë me roje private i dy ndërtesave të Ministrisë së Kulturës dhë godinës “Gjethi”
në administrim të Ministrisë së Kulturës”, me fond limit 5,079,054.60 lekë pa tvsh, zhvilluar më
datë 29.03.2017, nga autoriteti kontraktor Ministria e Kulturës.
II.2. Në datën 29.03.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 29.03.2017 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:
-

Start 2000
Oktapus
Oktapus 1 Security
Dea Security
Firdeus Security
Trezhnjeva
Myrto Security
Nazeri 2000
Snajper Security

204,452.68
408,905.37
408,905.37
408,905.37
413,405.37
408,905.37
408,905.37
408,905.37
408,905.37

I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
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-

Res 03
Arbana sha
Safe
Cullhaj
SSX
Leksi Security
ISA
Eurogjici Security
Ballazhi
Siguria
NSS
Pelikani Security
Flena RB
Toni Security
Gobal Security
GSE Security

408,905.37
2,042,591.8
4,085,184.6
4,085,184.6
4,085,184.6
4,089,053.6
4,085,184.60
4,085,184.6
4,085,184.6
4,085,184.6
4,085,185.5
4,089,053.6
4,089,053.70
4,089,053.7
4,089,053.7
____

I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar

II.4. Në datën 29.03.2017 operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk, është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për
arsyet si më poshtë vijon:
-

Oferta më e ulët sesa përcaktimi ligjor; gjithashtu, nuk është paraqitur sipas kërkesës së AK
dhe preventivit të kërkuar

II.5. Në datën 03.04.2017 operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë:
-

Nga verifikimi i kryer në SPE rezulton se autorittei kontraktor nuk ka njoftuar elektronikisht
shoqërinë tonë mbi arsyet e skualifikimit duke mos vepruar në përputhje me rregullat e
prokurimit publik. AK nuk ka pasqyruar në SPE vlerësimin e bërë nga KVO në përputhje me
nenin 12 dhe 55 pika 4 të LPP. Vlerësojmë se autorittei kontraktor ka detyrimin ligjor të
bëjë vlerësimin apo rivlerësimin elektronik të ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës
në procedurën e prokurimit dhe të njoftojë elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të
ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar me arsyet përkatëse të skualifikimit për secilin prej
tyre.

II.6. Në datën 10.04.2017 me shkresën nr. 1892/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici
Security” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.7. Në datën 13.04.2017, pala ankimuese “Eurogjici Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 29.03.2017 operatori ekonomik “SSX” shpk, është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më poshtë
vijon:
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• Oferta më e ulët sesa përcaktimi ligjor; gjithashtu, nuk është paraqitur sipas kërkesës së AK dhe
preventivit të kërkuar
II.9. Në datën 30.03.2017 operatori ekonomik “SSX” shpk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor me pretendimet si më poshtë:
-

Në datën 29.03.2017 është publikuar në SPE njoftimi i klasifikimit të ofertave për
procedurën e prokurimit . Në SPE nuk është gjeneruar njoftimi i skualifikimit të ofertës
sonë (për faj të sistemit apo KVO-së). Në zbatim të nenit 63 të LPP nenit 78 të RRPP po
paraqesim këtë ankesë duke kërkuar të njihemi zyrtarisht me arsyet e skualifikimit në
mënyrë që të kundërshtojmë këtë skualifikim.

II.10. Në datën 06.04.2017, me shkresën nr.1820/1 prot, operatori ekonomik ankimues “SSX”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.11. Në datën 14.04.2017, pala ankimuese “SSX” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.12. Në datën 29.03.2017 operatori ekonomik “Safe” shpk, është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më poshtë
vijon:
Oferta më e ulët sesa përcaktimi ligjor; gjithashtu, nuk është paraqitur sipas kërkesës së AK dhe
preventivit të kërkuar
II.13. Në datën 04.04.2017 operatori ekonomik “Safe” shpk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor me pretendimet si më poshtë:
-

KVO-ja e ngritur pranë Ministrisë së Kulturës për vlerësimin e operatorëve ekonomikë në
këtë procedurë ka publikuar në faqen app.gov.al në datën 29.03.2017 renditjen e
operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë nga e cila kemi vërejtur se shoqëria
jonë është e skualifikuar. Përpos këtij fakti KVO e kësaj procedure nuk na njeh me arsyet e
skualifikimit tonë e cila është detyrim ligjor për njohjen dhe informimin e OE me arsyet e
vendimit të skualifikimit.

II.14. Në datën 11.04.2017, me shkresën nr.1966/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Safe”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.15. Në datën 19.04.2017, pala ankimuese “Safe” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
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II.16. Nëpërmjet shkresës me nr.2395/1 prot datë 24.04..2017 protokolluar me tonën me nr. 738/2
datë 26.04.2017 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.17. Në datë 19.06.2017, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi e shqyrtoi në themel ankesën e
paraqitur nga operatorët ekonomik ankimues, me vendimin K.P.P. 434/2017, ka vendosur:
1. Të pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” shpk, “SSX” shpk,
“Safe” shpk për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-69434-0227-2017 me objekt: “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë me roje private i dy ndërtesave të
Ministrisë së Kulturës dhe godinës “Gjethi” në administrim të Ministrisë së Kulturës” me
fond limit 5,079,054.60 lekë pa tvsh, e zhvilluar nё datёn 29.03.2017 nga autoriteti
kontraktor, Ministria e Kulturës.
2. Autoriteti kontraktor të bëjë vlerësimin e ofertave në sistemin elektronik të prokurimeve,
duke njoftuar ofertuesit e skualifikuar me arsyet përkatëse të skualifikimit të tyre.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k, “SSX” shpk, “Safe” shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
II.18. Në datën 19.07.2017 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:
-

Start 2000
Oktapus
Oktapus 1 Security
Dea Security
Trezhnjeva
Myrto Security
Nazeri 2000
Snajper Security
Res 03
Flena RB
Leksi Security
Gobal Security
Toni Security
Arbana sha
Safe
Cullhaj
SSX
ISA
Eurogjici Security
Ballazhi

408,905.37
408,905.37
408,905.37
408,905.37
408,905.37
408,905.37
408,905.37
408,905.37
408,905.37
408,905.37
408,905.37
408,905.37
408,905.37
2,042,591.8
4,085,184.6
4,085,184.6
4,085,184.6
4,085,184.60
4,085,184.6
4,085,184.6

I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
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-

Siguria
NSS
Pelikani Security
Firdeus Security
GSE Security

4,085,184.6
4,085,185.5
4,089,053.6
413,405.37
____

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar

II.19. Në datën 26.08.2017 operatori ekonomik “Safe” shpk, pretendon se është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për
arsyet si më poshtë vijon: “Oferta më e ulët sesa përcaktimi ligjor; gjithashtu, nuk është paraqitur
sipas kërkesës së AK dhe preventivit të kërkuar
II.20. Në datën 05.07.2017 operatori ekonomik “Safe” shpk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor me pretendimet si më poshtë:
-

KVO-ja e ngritur pranë Ministrisë së Kulturës për vlerësimin e operatorëve ekonomikë në
këtë procedurë ka publikuar në faqen app.gov.al në datën 28.06.2017 renditjen e
operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë nga e cila kemi vërejtur se shoqëria
jonë është e skualifikuar, pa të drejtë me arsyen se”Oferta më e ulët sesa përcaktimi ligjor”.
Oferta e paraqitur nga shoqëria jonë është në përpputhje me rekomandimin nr.183, datë
06.02.2017, si dhe rekomandimit të përbashkët të APPP dhe KPP të datës 06.02.2017, të
cilat i shtrijnë efektet e tyre pas datës 13.02.2017, duke qenë se procedura në fjalë është
botuar në datë 28.02.2017

II.21. Në datën 13.07.2017, me shkresën nr.4555/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Safe”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me kthim përgjigjen ndaj ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor, ku ky i fundit nuk mund të kthejë një përgjigje për shkak të pezullimit të
procedurës objekt ankimi në bazë të Vendimit nr.482 datë 05.07.2017 të Këshillit të Ministrave
“Për Pezullimin e Përkohshëm të Procedurave të Prokurimit, për Vitin 2017”.
II.22. Në datën 19.07.2017, pala ankimuese “Safe” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.23. Nëpërmjet shkresës me nr.prot.5069/1, datë 30.07.2017 (protokolluar me tonën me nr.1298/2,
datë 08.08.2017), me objekt "Informacion", është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësiperme të prokurimit.
II.24. Në datën 19.07.2017 operatori ekonomik “Safe” shpk, është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më poshtë
vijon:
“Oferta më e ulët sesa përcaktimi ligjor; gjithashtu, nuk është paraqitur sipas kërkesës së AK dhe
preventivit të kërkuar
II.25. Në datën 25.07.2017 operatori ekonomik “Safe” shpk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor me pretendimet si më poshtë:
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-

Shoqëria Safe shpk pasi u njoh në datën 19.07.2017 në faqen zyrtare të APP me renditjen e
operatorëve ekonomikë të procedurës së prokurimit publik me objekt ankimi. Kjo renditje
del në kundërshtim me nenin 63 të LPP. Sqarojmë AK se ne datën 05.07.2017 u jemi
drejtuar me ankesë formular standart shtojca 20 e DST për të cilën nuk kemi marrë asnjë
përgjigje. Për këtë arsye në respekt të nenit 63 pika 6 e LPP të cilin e cituam dhe më sipër
brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji në datë 19.07.2017 i jemi drejtuar KPP dhe
jemi në pritje të një vendimi nga ky i fundit. Ndërkohë KVO e ngritur mga ju për vlerësimin
e kësaj procedure në kundërshtim me nenin 63 të LPP ka ripublikuar njoftimin e klasifikimit
të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë duke shkelur kështu rregullat e
miratuara të prokurimit publik. Për të gjitha arsyet e lartpërmndura kërkojmë nga AK të
yrdhërojë KVO të pezullojë cdo veprimtë mëtejshëm të kësaj procedure deri në daljen e një
vendimi nga KPP në përputhje me legjislacionin në fuqi.

II.26. Nuk rezulton që autoriteti kontraktor të ketë kthyer përgjigje ankimuesit lidhur me
pretendimet e ngrituara në ankesë.
II.27. Në datën 11.08.2017, pala ankimuese “Safe” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.28. Në datë 06.09.2017, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi e shqyrtoi në themel ankesën e
paraqitur nga operatorët ekonomik ankimues, me vendimin K.P.P. 644/2017, ka vendosur:
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatori ekonomik “Safe” sh.p.k për procedurën
e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-69434-02-27-2017 me objekt:
“Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë me roje private i dy ndërtesave të Ministrisë së Kulturës
dhe godinës “Gjethi” në administrim të Ministrisë së Kulturës” me fond limit 5,079,054.60
lekë pa tvsh, e zhvilluar nё datёn 29.03.2017 nga autoriteti kontraktor, Ministria e Kulturës.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës në përputhje
me parashikimet e Vendimit nr.482 datë 05.07.2017 të Këshillit të Ministrave “Për
Pezullimin e Përkohshëm të Procedurave të Prokurimit, për Vitin 2017.
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.
II.29. Referuar Informacionit të Autoritetit Kontraktor rezulton se është realizuar hedhja e shortit
më datë 18.09.2017, ora 11:00 në prani të përfaqësuesve të operatorëve ekonomikë me autorizim,
ku operatoriët ekonomik “Trezhnjeva” shpk dhe “Snajper Security” kanë marrë pjesë në hedhjen e
shortit nëpërmjet përfaqsuesit me autorizim A.T dhe Xh.B.
II.30. Në datën 20.09.2017 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor me pretendimet si më poshtë:
“Nëpërmjet kësaj ankese duam të bëjmë prezent një problem që konsiston në shkeljet e
kryera nga Autoriteti Kontrator në lidhje me shortin e datës 18.09.2017, ora 11:00. Sipas
njoftimit ne u paraqitëm në AK për këtë short në orën dhe vëndin e caktuar të përfaqësuar
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nga administratori dhe ortaku i vetëm i shoqërisë z. A.T. Në orën dhe vëndin e caktuar u hap
procedura e hedhjes së shortit në fillim u mor pjesmarrja e firmave dhe dorzimi i
dokumentacionit (autorizimet dhe letër njoftimet), për secilin subjekt më pas u sqarua e
plotë mënyra e hedhjes së shortit dhe nuk pati asnjë kontestim për mënyrën e proçesit të
hedhjes së shortit. Një nga operatorët ekonomik pjesëmarrës “Snajper Security”, i kërkoi
komisionit që në shortë nuk duhet të marrë pjesë firma “Flena RB” shpk, pasi oferat e
paraqitur nga ky operator ekonomik nuk është e barabartë me çmimin e ofertave të
pjesëmarrësve të tjerë në short pasi vlera e saj më shifra është 4,089,053.70 dhe me fjalë
është (katër milion e tetëqind e nëntëdhjetëmijë e pesëdhjetë e tre pikë shtatëdhjetë lekë).
Sipas LPP kur ka mospërputhje mes shifrave me numra dhe atyre me shkrim mbizotëron ajo
me shkrim dhe si i tillë duhet të përjashtohet nga shorti. Na u sqarua nga komisioni se
operatorit ekonomik në fjalë pra “Flena RB” shpk i kemi kërkuar sqarim për korrigjimin e
ofertës dhe e ka pranuar dhe se korrigjimi i ofertës nuk i kalon 2% të gabimit aritmetik.
Operatori ekonomik “Snajper Security” shpk i kërkoi komisionit që të sqarohet oferat e
kësaj firme duke sjellë ofertën e paarqitur në SPE në prani të gjithë pjesëmarrësve por nuk u
pranua kjo kërkesëe tij dhe e disa firmave të tjera pjesëmarrëse në short me pretendimin se
ka kaluar afati i ankimimit. Ne si operator ekonomik ju drejtuam komisionit me pyetjen se
bëhët fjalë për kualifikim apo për çmim. Përgjigjia e ishte se bëhej fjalë për çmim oferte i
cili nuk ishte i barabartë me firmat e tjera gjë e cila u pranua edhe nga vetë firma “Flena
RB” i cili u shpreh se ekziston një gabim i tillëpor ne kemi pranuar korrigjimin e ofertës.
Ne i kërkuam komisionit që të sqarohet oferta ose firma të largohet nga shorti derisa ka
çmim jo të njëjtë me firmat pjesëmarrëse komisioni nuk pranoi kërkesën tonë dhe as të
firmave “Snajper Security”, “Global Security”, “Myrto Security” dhe “Res 03”. Në këto
momente të zhvillimit të procedurës këto firma u larguan nga shorti dhe nuk pranuan të
marrin pjesë. Firma “Flena RB” shpk deklaroi se derisa ne jemi të kontestuar po largiohem
dhe unë dhe proçesi të vazhdojë pa pjesëmarrjen tonë dhe u largua. Komisioni deklaroi se
shorti do të vazhdojë mes firmave që janë prezent “Trezhnjeva”, “Nazeri 200”, “Dea
Security”, “Star 2000”, “Leksi Security”, “Oktapus Security”, dhe “Oktapus 1 Security”,
në këtë moment duke patur dhe eksperienca të mëparshme ku incidente të tilla kanë qënë të
kontestueshme nga shoqëritë që nuk fitojnë u kërkova komisionit dhe firmave pjesëmarrëse
që para se të hidhet shorti duhet të bëjmë deklaratë me shkrim që fituesi të mos ankimohet,
me përjashtim të firmës “Leksi Security” që ra dakortë, operatorët e tjerë nuk ranë dakortë
që të bënin një deklaratë të tillë me pretendimin se duhet të shohim kush del fitues në këtë
momentduke parë këtë qëndrim në si operator ekonomik “Trezhnjeva” shpk morëm vendim
që të largoheshim dhe të mos merrnim pjesë në shortë i cili ishte me më pak se 50% e
firmave me çmim të barabartë pasi po të rezultojë fitues me shortë firma “Trezhnjeva” do të
bëhej ankimim pasi firmat e ngelura në shortë mbështeteshin te njëra-tjetrën dhe po dolën
fitues ato procesi do quhej i rregullt”.
Sa më sipër kërkojmë rivlersimin e procedurës në SPE duke shprehur çmimin real të
ofertuar nga operatori ekonomik “Flena RB” shpk dhe përsëritjen e shortit në zbatim të
nënit 66 pika 8 të VKM 914, duke përjashtuar nga pjeëmarrja në short operatorin “Flena
RB” shpk.
II.31. Me shkresën Nr.6197/1 prot, datë 25.09.2017 autoriteti kontraktor e ka vënë në dijeni
akimuesin lidhur me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij me argumentat si më poshtë:
8

-

Bazuar në nenin 63, pika 2 e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i
ndryshuar), si dhe nenit 78, pika 5 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Rregullat e
Prokurimit Publik” (i ndryshuar), ankesat kundër vendimeve të autoritetit kontraktor duhet
të dorëzohen brënda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës nga data kur ankimuesi është vënë
në dijeni për këtë shkeljetë ligjit. Nëse i referohemi sistemit elektronik të prokurimit (SPE),
vlerësimi i operatorëve ekonomik (OE) të kualifikuar u bë më datë 19.07.2017, rrjedhimisht
afati për të kundërshtuar pranë Autoritetit Kontraktor, kualifikimin e secilit prej operatorëve
ekonomik të kualifikuar ishte nga data 20.07.2017-26.07.2017. Pretendimet e paraqitura
pas kësaj date, në lidhje me skualifikimin apo kualifikimin e ndonjë OE, janë jashtë afateve
ligjore.

II.32. Në datën 02.10.2017, operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.33. Autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr. 6567 prot, datë 18.10.2017, protokolluar në KPP
me nr. prot. 25.10.2017, datë 1537/2 ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik
“Informacionin” e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
II.34. Në datën 20.09.2017 operatori ekonomik “Snajper Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor me pretendimet si më poshtë:
“Në datën 29.03.2017 autoriteti kontraktorzhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi,
më datë 15.09.2017, nëpërmjetë SPE me mesazh elektronik jemi njoftuar për datën e shortit
që do të hidhet më datë 18.09.2017 ora 11:00, në orën dhe vëndin e përcaktuar nga AK,
komisioni i hedhjes së shortit verifikoi pjesmarrjen e firmave dhe mënyrën e hedhjes së
shortit. Në hedhjen e shortit ka qënë i pranishëm edhe shoqëria “Flena RB” shpk objekt
ankimimi. Nga shoqëria jonë u kërkua që në shortë mos të marri pjesë firma “Flena RB”
shpkpasi oferta e tij me numra është 4,089,053.70 dhe me fjalë është (katër milion e tetëqind
e nëntëdhjetëmijë e pesëdhjetë e tre pikë shtatëdhjetë lekë). Sipas LPP kur ka mospërputhje
mes shifrave me numra dhe atyre me shkrim mbizotëron ajo me shkrim, pra oferta e firmës
“Flena RB” shpk nuk është e njëjtë me firmat e tjera që do të marrin pjesë në short dhe si e
tillë duhet të përjashtohet nga shorti. Na u sqarua nga komisioni se operatorit ekonomik në
fjalë pra “Flena RB” shpk i kemi kërkuar sqarim për korrigjimin e ofertës dhe e ka pranuar
dhe se korrigjimi i ofertës nuk i kalon 2% të gabimit aritmetik, i kërkuam komisionit që të
sqarohet oferat e kësaj firme në prani të gjithë pjesëmarrësve por nuk u pranua kjo kërkesëe
e jona dhe e disa firmave të tjera pjesëmarrësenë short, në këto kushte kur ky proces ishte i
kontestueshëm në nuk morëm pjesë në shortë. Pasi konstatuam se procedura e hedhjes së
shortit po realizohej në kundërshtim të VKM 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, nëni 66 pika 8, pasi në këtë procedurë po merr pjesë edhe
operatori ekonomik “Flena RB” shpk, i cili ka paraqitur ofertë me vlerë më të lartë se
operatorët e tjerë pjesëmarrës, ndaj vendosëm të mos merrnim pjesë në shortin e hedhur,
për ta ankimuar në zbatim të legjislacionit në fuqi.
Sa më sipër në këto kushte kërkojmë nga autoriteti kontraktor të anullojë shortin e realizuar
më datë 18.01.2017, ora 11:00, dhe të realizojë një shortë të ri në zbatim të legjislacionit në
fuqi pa pjesëmarrjen e operatorit ekonomik “Flena RB” shpk.
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II.35. Me shkresën Nr.6154/1 prot, datë 25.09.2017 autoriteti kontraktor e ka vënë në dijeni
akimuesin lidhur me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij me argumentat si më poshtë:
-

Bazuar në nenin 63, pika 2 e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i
ndryshuar), si dhe nenit 78, pika 5 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Rregullat e
Prokurimit Publik” (i ndryshuar), ankesat kundër vendimeve të autoritetit kontraktor duhet
të dorëzohen brënda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës nga data kur ankimuesi është vënë
në dijeni për këtë shkeljetë ligjit. Nëse i referohemi sistemit elektronik të prokurimit (SPE),
vlerësimi i operatorëve ekonomik (OE) të kualifikuar u bë më datë 19.07.2017, rrjedhimisht
afati për të kundërshtuar pranë Autoritetit Kontraktor, kualifikimin e secilit prej operatorëve
ekonomik të kualifikuar ishte nga data 20.07.2017-26.07.2017. Pretendimet e paraqitura
pas kësaj date, në lidhje me skualifikimin apo kualifikimin e ndonjë OE, janë jashtë afateve
ligjore.

II.36. Në datën 03.10.2017, operatori ekonomik “Snajper Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.37. Autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr. 6567 prot, datë 18.10.2017, protokolluar në KPP
me nr. prot. 25.10.2017, datë 1537/2 ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik
“Informacionin” e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
II
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatoriëve ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Snajper
Security” shpk për “ripërsëritjen e shortit të organizuar nga autoriteti kontraktor më datë
18.10.2017 ora 11:00, pa pjesëmarrjen e operatorit ekonomik “Flena RB” shpk pasi oferta e tij
ekonomike nuk eshte e barabartë me oferatat e operatorëve të tjerë ekonomik pjesëmarrës në
short”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në nenin 1 “Objekti dhe qëllimi”, pika d) të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, përcaktohet: “të sigurojë një trajtim të barabartë dhe
jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;”
III.1.2. Në nenin 66, pika 8, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, përcaktohet: “Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose
kanë pike të njëjta, atëherë fituesi do të përcaktohet me short, në prani të ofertuesve.”
III.1.3. Referuar Informacionit të Autoritetit Kontraktor me shkresën nr. 6567/1 prot datë
18.10.2017 protokolluar me tonën me nr. 1537/2 datë 25.10.2017, rezulton se më datë 15.09.2017
operatorët ekonomik janë njoftuar elektronikisht nëpërmjetë sistemit elektronik të prokurimeve nga
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autoriteti kontraktor se më datë 18.09.2017 në orën 11:00 do të realizohet hedhja e shortit për
procedurën e prokurimit objekt ankimimi në ambientet e autoritteit kontraktor. Ashtu siç ishte
përcaktuar në njoftimin e bërë në sistemin e APP, u mbajtë takimi në prani të përfaqësuesve të
operatorëve ekonomik: “ Oktapus” shpk, “Start 200” shpk, “Nazeri 200” shpk, “ Flena RB” shpk,
“Oktapus 1 Security” shpk, “Myrto Security” shpk, “Res 03” shpk, “Trezhnjeva” shpk, “Global
Security” shpk, “Snajper Security” shpk, “Dea Security” shpk, dhe “Leksi Security” shpk. Në
procesverbalin e mbajtur për hedhjen e shortit sqarohet se gjatë procesit të shortit pati pretendime
nga operatori “Snajper Security” se oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Flena RB” nuk është
e barabartë me ofertat e operatorëve të tjerë pjesëmarrës në shortë pasi oferat ekonomike ka një
ndryshim midis vlerës në shifra dhe vlerës së shkruar, ndaj për këtë arsye operatori ekonomik
“Flena RB” shpk duhet të përjashtohet nga pjesëmarrja në shortë. “Anëtarët e komisionit sqaruan
përfaqësuesit e pranishëm në lidhje me prëtëndimin e sipërcituar se afatet ligjore të ankimit në
fazën në të cilën ndodhemi janë tejkaluar, si rrjedhoj ne ndodhemi në fazën për zhvillimin e shortit
dhe jo në ri-vlersim të ofertave të procedurës”. Ndodhur në këto kushte u larguan nga pjesëmarrja
në shortë përfaqësuesit e “Snajper Security” shpk, “Myrto Security” shpk, “Res 03” shpk, “Global
Security” shpk dhe “Flena RB” shpk. Shorti u zhvillua në prani të operatorëve ekonomik
“Oktapus” shpk. “Nazeri 2000” shpk, “Dea Security” shpk, “Oktapus 1 Security” shpk, “Leksi
Security” shpk dhe “Star 2000” shpk. Në përfundim komisioni vendosi që fitues të jetë operatori
“Oktapus 1 Security”.
Komisioni konstaton se pretendimet e ankimuesit lidhur me parregullsi në hedhjen e shortit ku me
këtë të fundit kuptohet pjesëmarrja në shortë e një operatori me vlerë jo të njëjtë të ofertës me
operatorët e tjerë pjesëmarrës nuk mund të merret në konsideratë afatet ligjore të ankimit në fazën
në të cilën ndodhemet procesi janë tejkaluar, si rrjedhoj procesi ndodhet në fazën e zhvillimit të
shortit dhe jo në ri-vlersim të ofertave të procedurës. Akoma më tej nga informacioni i autoritetit
kontraktor rezulton se operatorët ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk dhe “Snajper Security”
shpk kanë paturë mundësin dhe interesin ligjorë për ta ngritur pretendim për skualifikim e operatorit
ekonomik “Flena RB” nga kjo procedurë prokurimi që në fazën e vlerësimit dhe ri-vlersimit duke
rrespektuar në këtë mënyrë dhe afatet ligjore që parashikon LPP. Në këtë kuptim 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 oferuesve 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. 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 ankimuesit në
pretendimet e ngritura në ankesë.
III.1.3. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje të ankimuesit nenin 63, pika 1, 2, 5 dhe 6,
të ligjit nr. 9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” në të cilin parashikohet shprehimisht se:
“Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar
ose rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me
këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.” “Ankesa 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.” “Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7
ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën
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vijuese të punës”. Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar 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 i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.”
III.1.4. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në dosje si dhe parashtrimeve me shkrim të
operatorëve ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk dhe “Snajper Security” shpk rezulton se ankesa
e ankimuesëve është pranuar nga autoriteti kontraktor më datë 19.09.2017 dhe 20.09.2017 ndërkohë
rivlerësimi i ofertave në sistemin e prokurimeve elektronike është kryer nga autoriteti kontraktor më
datë 19.07.2017. Autoriteti kontraktor më datë 25.09.2017, me shkresat nr. 6197/1 prot dhe nr.
6154/1 prot, u kthen përgjigje operatorëve ekonomik ankimues duke vendosur mospranimin e
ankesës me argumentin se ankesa është paraqitur jashtë afatit ligjor.
Referuar lex specialis, ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar strictu
sensu parashikohet se “Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur
është dëmtuar ose rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në
kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.” “Ankesa i paraqitet, së pari, me shkrim,
autoritetit kontraktor në fjalë brënda 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.
III.1.5. Në interpretimin gjuhësor të dispozitës së sipërcituar, afati i ankimit administrativ pranë
autoritetit kontraktor nis ditën e nesërme të punës pasi ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të
ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji. Në rastin konkret operatorët
ekonomik ankimues kanë qenë në dijeni lidhur me shkeljen e pretenduar për operatorin ekonomik
“Flena RB” shpk nga procedura e prokurimit më datë 29.03.2017 datë kjo e vlerësimit, apo dhe
datën 19.07.2017 të ri-vlersimit të procedurës objekt ankimimi. Komsioni i Prokurimit Publik
gjykon se operatori ekonomik ankimues ka dorëzuar ankesën pranë autoritetit kontraktor jashtë
afatit të parashikuar nga neni 63 pika 1 të L.P.P.-së pasi referuar parashikimeve të sipërcituar,
llogaritja e afatit për ankim pranë autoritetit kontraktor nis nga dita e nesërme e punës pasi
ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij
ligji dhe përfundon ditën e shtatë. Në rastin konkret ankesa është paraqitur pranë autoritetit
kontraktor në tejkalim të afateve ligjore më datë 19.09.2017 nga operatori ekonomik ankimues
“Snajper Security” shpk dhe më datë 20.09.2017 nga operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva”
shpk.
Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve
publike, respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie thelbësore e me
ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të
parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.1.6. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, 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
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shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga operatori
ankimues pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik nuk mund të
konsiderohet si ezaurim i afateve ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj të
vetë ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara në
ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
III.1.7. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonomik ankimues
“Snajper Security” shpk dhe “Trezhnjeva” shpk nuk kanë respektuar afatet e ankimimit sikurse
përcaktohet në ligjin e sipërcituar, duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e
domosdoshëm të ankesës” referuar nenit 23, 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”, ndaj dhe përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit
Publik.
Sa më sipër pretendimi i operatorëve ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk dhe “Snajper
Security” shpk nuk qëndron.
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
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatorët ekonomik “Trezhnjeva” shpk dhe
“Snajper Security” shpk për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr.
REF-69434-02-27-2017, me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë me roje private i dy
ndërtesave të Ministrisë së Kulturës dhë godinës “Gjethi” në administrim të Ministrisë së
Kulturës”, me fond limit 5,079,054.60 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 29.03.2017, nga
autoriteti kontraktor Ministria e Kulturës.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
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. 1537 Protokolli; Datë 02.10.2017

Nr. 1541 Protokolli; Datë 03.10.2017

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
13

