KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 415/2019
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 01.07.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Anullimin e shortit të datës 10.05.2019, dhe ripërsëritjen e
tij, për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me
Nr. REF-16358-04-02-2019, me objekt: “Roje Private” –
Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj”, me fond
limit 3,191,819.84 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
23.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e
Shëndetësisë Elbasan.

Ankimues:

“Myrto Security” shpk
Adresa: Rruga “Brigada e XI Sulmuese”, lagjia “Kastriot”,
godina e Albtelecom, kati 3, Fier.
“Nazeri 2000” shpk
Adresa: Rruga “Kavajës”, Qëndra Condor, kati II, Tiranë
“Eurogjici Security” shpk
Adresa: Rruga “Adem Jashari”, Lgjia 8, H. 10, Ap.3,Tiranë.
“Kumria 1” shpk
Adresa: Rruga “Shefqet Daiu”, Lagjia “11 Nëntori”, Nr. 21,
Elbasan.
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Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Elbasan.
Adresa: Elbasan.

Subjekti Interesuar:

“Bahiti-G” shpk
Adresa: Rruga “Rinia”, Pallati 495/1, kati trete, Lagjja
“Aqif Pasha”, Elbasan.

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
Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin
dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas
kanë 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.4. Ankimuesit kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor
dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
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Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorët ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 03.04.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-16358-04-02-2019, me objekt: “Roje Private” –
Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat
12 muaj”, me fond limit 3,191,819.84 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 23.04.2019, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Elbasan.
II.2 Në datë 23.04.2019 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.3. Në datën 30.04.2018, autoriteti kontraktor ka bërë vlerësimin e procedurës së prokurimit.
Referuar dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor në këtë procedurë prokurimi kanë
marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa
TVSH) përkatësisht:
1.
2.
3.
4.
5.

“Bahiti - G” shpk
“Eurogjici Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Kumria 1” shpk
“Myrto Security” shpk

3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë

kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

II.4. Referuar Informacionit të Autoritetit Kontraktor ardhur pranë Komisionit Prokurimit Publik
me shkresën nr 257 prot, datë 05.06.2019, protokolluar me tonën e shkresën nr. 906/2, datë
10.06.2019, rezulton se janë njoftuar zyrtarisht në datë 08.05.2019, operatorët ekonomik të
mësipërcituar me vlerë të njëjtë ekonomike se procedura e hedhjes së shortit për procedurën e
prokurimit ““Roje Private” – Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet
janë të përcaktuara – me afat 12 muaj” do të zhvillohet më datë 10.05.2018, ora 11:00, pranë
ambjenteve të autoritetit kontraktor Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Elbasan.
II.5. Nga hedhja e shortit të datës 10.05.2019, ora 11:00, në të cilin ishin prezent dhe morën pjesë
në shortë operatorët ekonomik me vlerë të njëjtë “Bahiti - G” shpk, “Eurogjici Security” shpk,
“Nazeri 2000” shpk, “Kumria 1” shpk, “Myrto Security” shpk, nga ku rezultoi fitues i shortit
operatori ekonomik “Bahiti - G” shpk.
II.6. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor, rezulton se më datë 14.05.2019 operatori
ekonomik “Myrto Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor me pretendimet
si më poshtë:
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Ne daten 21.09.2018 paraqitem oferte ne proceduren e prokurimit me objekt “Roje Private”. Ne
perfundim te procedures se shqyrtimit te ofertave dhe procedures se ankimit administrativ, ne daten
31.01.2019, nga Autoriteti juaj Kontraktor u njoftuam se ne daten 04.02.2019 ora 10:00 do te
zhvillohej shorti per percaktimin e operatorit ekonomik fitues midis 3 (tre) operatoreve ofertat e te
cileve ishin te vlefshme, e konkretisht “Myrto Security” shpk, “A.E.K. Security” shpk dhe “Nazeri
2000” shpk.
Sipas njoftimit, ne daten 10.05.2019 ora 11:00, u paraqitem prane Autoritetit Kontrakor,
nepermjet perfaqesuesit Tone te Autorizuar. Ne prani edhe te perfaqesuesve te 5 (pese) operatoreve
te tjere, nga zyrtaret e prokurimit te Autoritetit Kontraktor u zhvillua procedra e shortit.
Nga ana e AK shorti u percaktua te zhvillohej ne dy faza: e Para (parashorti) qe do te percaktonte
rradhen e terheqjes, ndersa ne te dyten (shorti) ku do te perzgjidhej shoqeria fituese.
Per fazen e pare nga zyrtaret e Autoritetit Kontraktor na u vune ne dispozicion 5 letra te palosura
me numra nga 1-5, te pa futura ne zarf per perzgjedhjen e numrit per radhen e terheqjes. U
procedua me zhvillimin e fazes se pare (parashortit), pas realizimit te se ciles rezultoi se Shoqeria
qe kishte te drejte te terhiqte i pari shortin ishte “Myrto Security”.
Nderkohe qe gjate fazes se dyte u propozua nga perfaqesuesit e 4 shoqerise pjesemarrese “Myrto
Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk, “Kumria 1” shpk dhe “Eurogjici Security” shpk, qe zarfat
ku do te perzgjidhej shoqeria fituese te hapeshin, dhe per transparence AK te tregonte qe brenda
tyre kishte 1 tjeter me mbishkrimin fitues dhe 4 letra me mbishkrimin humbes. Gjithashtu u
propozua qe shoqeria qe do te zgjdhte sipas radhes se terheqjes ta hapte zarfin ne prezence te te
gjithe operatoreve dhe zyrtareve te Autoritetit Kontraktor. Nga ana e AK nuk u pranua nje gje e
tille dhe ne kete moment u vune re nje sere parregullsish te cilat cenuan transparencen dhe
barazine ne trajtimin e ofertuesve duke cenuar edhe vlefshmerine e ketij shorti. Sapo filloi faza e
dyte perfaqesusei i shoqerise “Bahiti-G”shpk, ne menyre shume te shpejte rrembeu nje nga zarfat
dhe ne rremuje e siper tha se ishte fitues por nderkohe nga ana jone u konstatua nje mungese e
plote transparence pasi nuk u pa se si rezultoi fitues kjo shoqeri nderkohe qe nuk tregoi fare letren
e fituesit si dhe nuk u arrit te zhvillohej i gjithe shorti pasi perfaqesuesi i shoqerise sone dhe
shoqerite e tjera nuk paten fare mundesine per te zgjedhur ne fazen e dyte.
Duke pare situaten jo transparente nga ana e perfaqesusit tone dhe perfaqesuesve te shoqerive te
tjera, “Kumria 1” shpk, “Nazeri 2000” shpk, “Eurogjici Security” shpk u kerkua te rizhvillohej
edhe njehere ky short.
Nga zyrtaret e Autoritetit Kontraktor jo vetem qe nuk u pranua kerkesa e 4 operatoreve
pjesemarres por gjithashtu nuk u mbajt asnje procesverbal ku ne te shprehnim kundershtimin dhe
refuzimin tone.
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Vetem ne daten 10.05.2019 ora 13:43 nga ana e Autoritetit Kontraktor, ne menyre eletronike,
nepermjet sistemit te APP, na komunikohet se “Te nderuar operatore ekonomike lidhur me
proceduren e zhvilluar per hedhjen e shortit nga Autoriteti Kontraktor Drejtoria Rajonale e
Shendetesise Elbasan, per proceduren me objekt “Roje Private”, me REF-16358-04-02-2019, po
ju njoftojme edhe nepermjet sistemit si me poshte vijon, Operatore ekonomike ju ishit prezent
nepermjet perfaqesuesve tuaj ne proceduren e zhvilluar nga ana jone ne date 10.05.2019 ora 11:00
dhe sic jeni ne dijeni fitues i ketij shorti doli operatori ekonomik “Bahit-G” shpk. Duke ju
falenderuar per mirekuptimin, jeni te mirepritur ne procedura te tjera qe do te zhvilloje Autoriteti
yne Kontraktor”.
Neni 1 i Ligjit nr.9643, date 20.11.2006 LPP, percakton se qellimi i ketij ligji eshte:
c) te nxise pjesemarrjen e operatoreve ekonomike ne procedurat e prokurimit publik;
ç) te nxise konkurrencen ndermjet operatoreve ekonomike;
d) te siguroje nje trajtim te barabarte dhe jodiskriminues per te gjithe operatoret ekonomike,
pjesemarres ne procedurat e prokurimit publik.
Nepermjet procedures se shortit qe zyrtaret e Autoritetit Kontraktor realizuan ne daten 10.05.2019,
vepruan haptazi me percaktimet e dispozites se sipercituar, pasi sic theksuam mesiper u realizua
nje procedure ku mungoi transparenca, u cenua rende barazia dhe trajtimi i barabarte i
operatoreve ekonomik pjesemarres, dhe u favorizua haptazi operatori ekonomik “Bahiti-G”.
Nga sa mesiper kerkojme :
• Pranimin e ankeses se operatorit ekonomik “Myrto Security” Sh.p.k.
• Anullim te shortit date 10.05.2019, dhe zhvillimin e nje tjeter procedure shorti transparente.
II.6.1. Me shkresën Nr. 224/3 prot, datë 16.05.2019 autoriteti kontraktor e ka vënë në dijeni
operatorin ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk lidhur me refuzimin e ankesës së paraqitur
prej tij.
II.6.2. Në datën 22.05.2019, operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.7. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor, rezulton se më datë 14.05.2019 operatori
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor me pretendimet si
më poshtë:
Nepermjet kesaj ankese duam te bejme prezent nje problem qe konsiston ne shkeljet e kryera nga
Autoriteti Kontrator Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan per proceduren e prokurimit
organizuar ne date 23/04/2019 me objekt “Roje Private”si me poshte:
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Autoriteti Kontraktor ben klasifikimin e ofertave te operatoreve ekonomik konkurues perkatesisht:
“Myrto Security” shpk, “Kumria 1” shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Bahiti-G” shpk, dhe
“Nazeri 2000” shpk te cilet rezultonin me oferte financiare te njejte ne vleren 3,160,218.16 leke
pa tvsh. Ne daten 08.05.2019, nga Autoriteti Kontraktor Drejtoria Rajonale e Shendetesise
Elbasan, nepermjet sistemit te prokurimeve elekronike portalit app ëëë.gov.al ne llogarin e
perdoruesit ne rubriken kerkesa nga AK na vjen njoftimi “'ju njoftojme qe ne date 10.05.2019 ora
11.00 ne Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan, do te hidhet shorti per prokurimimin me
objekt “Roje Private” pasi vlera e ofertuar nga te gjithe operatoret e kualifikuar eshte e njenjte
Dhe ne daten dhe oren e caktuar nga AK-ja ne ambjentet Drejtorise, ne zyren ku do hidhej shorti
ne prani te komisionit u paraqit perfaqesuesi i shoqerise sone se bashku me perfaqesuesit e firmave
te tjera. Fillimisht komisioni kerkoji autorizimet e perfaqesimit te shoqerise me dokumentin e
identifikimit dhe me pas vijoi me proceduren e hedhjes se shortit.
Sa me siper autoriteti duhet te anulloje shortin e pretenduar ne daten 10/05/2019 Ora 11:00 pasi
ky short eshte i pavlefshem dhe ne kundershtim me dispozitat ligjore pasi:
 Nga ana e AK shorti u percaktua te zhvillohej ne dy faza: Faza e Pare qe do te percaktonte
radhen e terheqjes, Faza e dyte ku do te perzgjidhej shoqeria fituese. Qe ne fillim komisioni
i hedhjes se shortit te Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan e filloji procesin me
parregullsi dhe ne shkelje haptazi te ligjit, pasi pranoi brenda edhe shoqerues te
perfaqesuesit edhe pse ne kundershtuam me qellim qe procesi te zhvillohej sa me i drejte
dhe i qete, por nga komisioni nuk u pranua kerkesa .
 Shkeljet dhe parregullsit vazhduan edhe me tej nga komisioni pasi gjate realizimit te fazes
se pare nga ana e AK u vune ne dispozicion 5 letra te vogla te palosura me numra nga 15, te pa futura ne zarf, per perzgjedhjen e numrit per radhen e treheqjes. Por nderkohe qe
zarfat per percakimin e fituesin ishin te pergatitura me pare dhe nuk u treguan me
transparence pasi u nxoren nga nje qese plasmasi (ishin zarfa te hapura), dhe ne kete
moment te katert perfaqesuesit e shoqerive “Myrto Security” shpk, “Kumria 1” shpk,
“Eurogjici Security” shpk, dhe “Nazeri 2000” shpk, kerkuan qe per zarfat e hapura te
tregohej se cfare eshte shkruajtur brenda (AK te tregonte qe brenda tyre kishte 1 leter me
mbishkrimin fitues dhe 4 letra me mbishkrimin humbes) dhe te mbyllen ne prani te
perfaqesueseve te shoqerive konkuruese, pastaj te terhiqet sipas radhes se numrave duke i
hapur zarfat dhe duke ja treguar komisionit dhe konkuruesve. Komisioni i AK nuk e pranoji
kerkesen me pretendimin se po i perzjejme zarfat ne pranine tuaj. Ndodhur ne keto kushte
perfaqesuesi i shoqerise sone dhe tre perfaqesuesit e shoqerive te sipercituar nuk u bene
pjese e ketij procesi farse te komisionit te autoritetit.
 Nderkohe qe shkeljet vazhduan pasi ne kete moment perfaqesuesi i shoqerise “Bahiti-G”
shpk merr nga tavolina e komisionit njeren nga zarfat e hapur dhe duke bere zhurmuesin
dhe duke bertitur me ze te larte se bashku me shoqeruesin e tij ndaj kater perfaqesueseve
qe kontestonim kete shkelje, dhe ne pranin tone ne zhurme e siper nderron copezen e letres
te zarfit nga humbes ne fitues duke deklaruar qe une jam fitues dhe ju nuk donit te terhiqnit
zarfat.
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 Shkeljet vijuan perseri pasi me gjithe insistimin e perfaqesuesit te shoqerise sone dhe tre
perfaqesueseve te tjere qe i kerkuan komisionit te korrigjoje shkeljet e cilesuara me lart dhe
te zhvilloje nje proces te rregullt dhe transparent te hedhjes se shortit, komisioni per nje
moment filloji te plotesoje zarfat, pastaj papritur urdheroi qe te dalim jashte zyres me
arsyetimin se komisioni do te marre nje vendim. Dhe ne perfundim komisioni njoftoi se e
konsideron te rregullt shortin dhe se ju (kater firmat) duhet te kishit terhequr zarfat. Pra
per sa pershkruam me lart, shorti nuk u zhvillua nga komisioni duke favorizuar haptazi
shoqerine “Bahiti-G”, ne shkelje te plot te ligjit duke na diskriminuar kater shoqerite e
tjera edhe pse kerkuam me insistim zhvillimin e nje procesi te rregullt te hedhjes se ketij
shorti.
 Nga ana e AK jo vetem qe nuk u pranua kerkesa e 4 operatoreve pjesemarres per nje proces
transparent dhe te barabarte ne trajtimin e ofertuesve por gjithashtu nuk u mbajt asnje
procesverbal ku ne te shprehnim kundershtimin dhe refuzimin tone duke cenuar per te
disaten here vlefshmerine e ketij shorti.
 Gjithashtu AK vijon me shkeljet dhe parregullsite per kete procedure shorti pasi fituesin
e saj na i ben me dije nepermjet sistemit te APP njesoj sikur ne te mos ishim fare prezent.
Konkretisht ne daten 10.05.2019 ora 13:43 nga ana e AK na behet me dije se “Te nderuar
operatore ekonomike lidhur me proceduren e zhvilluar per hedhjen e shortit nga Autoriteti
Kontraktor Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan, per proceduren me objekt “Roje
Private”, me REF-16358-04-02-2019, po ju njoftojme edhe nepermjet sistemit si me poshte
vijon; Operatore ekonomike ju ishit prezent nepermjet perfaqesuesve tuaj ne proceduren
e zhvilluar nga ana jone ne date 10.05.2019 ora 11.00 dhe sic jeni ne dijeni fitues i ketij
shorti doli operatori ekonomik “Bahiti G” shpk Elbasan. Duke ju falenderuar per
mirekuptimin, jeni te mirepritur ne procedurat e tjera qe do te zhvilloje Autoriteti yne
Kontraktor”.
 Duke qene se ky short u kontestua dhe nuk u pranua nga te gjitha shoqerite pjesemarrese
(perjashtim fituesin OE Bahiti) kerkojme anullimin e tij referuar edhe nje vendimi te KPPse 547/2017 date 21.07.2017 per nje rast te ngjashem shprehet se “Ne kete kuptim
Komisioni gjykon se ne rastin konkret ankimuesi ka interes te ligjshem per te ankimuar
hedhjen e shortit nga autoriteti kontraktor ne kushtet kur te gjithe operatoret ekonomik
pjesemarres, me perjashtim te operatorit ekonomik te shpallur fitues nga autoriteti
kontraktor, rrefuzuan nenshkrimin e procesverbalit. Duke qene se ka nje kundershtim te
pergjithshem nga operatoret ekonomik pjesemarres KPP gjykon se hedhja e shortit nga
ana e autoritetit kontraktore nuk ka rezultuar e sukseshme, duke prekur ne menyre te
drejtperdrejte interesat e ligjshme te pjesemarresve. Komisioni sqaron se organizimi i
shortit eshte ne diskrecion te plote te autoritetit kontraktor mjafton qe te respektohen hapat
proceduriale per njoftimin e rregullt te oferuesve per tu dhene atyre mundesi te marrin
pjese ne proceduren e hedhjes se shortit ne menyre qe te garantohet transparenca dhe
barazia ne trajtimin e ofertuesve. Komisioni ne rastin konkrete evidentoi parregullsin ne
hedhjen e shortit nga ana e autoritetit kontraktor, parregullsi keto te cilat legjitimojne
ankimuesin ne pretendimet e ngritura ne ankese”.
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Sa me siper, ne perputhje me dispozitat ligjore autoriteti duhet te korrigjoje shkeljet e kryera duke
anulluar shortin e dates 10.05.2019 dhe duke rizhvilluar hedhjen e shortit ne perputhje me
dispozitat ligjore. Shpresojme qe ankesa jone te merret ne konsiderate, pasi do te jemi te detyruar
ne ndjekjen e te gjitha shkalleve te tjera te ankimimit.
II.7.1. Me shkresën Nr. 224/2 prot, datë 16.05.2019 autoriteti kontraktor e ka vënë në dijeni
operatorin ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk lidhur me refuzimin e ankesës së paraqitur prej
tij.
II.7.2. Në datën 23.05.2019, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.8. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor, rezulton se më datë 14.05.2019 operatori
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor me
pretendimet si më poshtë:
Kundershtojme shkeljet e kryera nga autoriteti kontraktor Drejtoria Rajonale e Shendetesise
Elbasan per proceduren e prokurimit organizuar ne date 23.04.2019 me objekt “Roje Private” si
me poshte.
Ne date 23.04.2019 ora 13:00, nga Autoriteti Kontraktor Drejtoria Rajonale e Shendetesise
Elbasan u zhvillua procedura e tenderit me objekte: “Roje Private” - Marreveshje Kuader - me
nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj”, me fonde limit
Fondi i Marrveshjes Kuader per 12 muaj 3,191,819.84 Leke pa TVSH, dhe me date 30.04.2019
Autoriteti Kontraktor ben klasifikimin e ofertave te operatoreve ekonomik konkurues perkatesisht:
“Myrto Security” shpk, “Kumria 1” shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Bahiti-G” shpk, dhe
“Nazeri 2000” shpk te cilet rezultonin me oferte finaciare te njejte ne vleren 3,160,218.16 leke pa
tvsh. Nga Autoriteti Kontraktor Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan nepermjet sistemit te
prokurimeve elekronike portalit app ëëë.gov.al, ne llogarin e perdoruesit, ne rubriken kerkesa nga
AK, na vjen njoftimi “'ju njoftojme qe ne date 10.05.2019 ora 11:00 ne Drejtoria Rajonale e
Shendetesise Elbasan, do te hidhet shorti per prokurimin me objekt “Roje Private”, pasi vlera e
ofertuar nga te gjithe operatoreve e kualifikuar eshte e njejte”.. Dhe ne daten dhe oren e caktuar
nga AK-ja, ne ambjentet e Drejtorise, ne zyren ku do hidhej shorti ne prani te komisionit u paraqit
perfaqesuesi i shoqerise sone se bashku me perfaqesuesit e firmave te tjera. Fillimisht komisioni
kerkoje autorizimet e perfaqesimit te shoqerise me dokumentin e identifikimit dhe me pas vijoje me
proceduren e hedhjes se shortit. Qe ne fillim komisioni i hedhjes se shortit filloji procesin me
parregullsi dhe ne shkelje haptazi te ligjit, pasi pranoje brenda edhe shoqerues te perfaqesuesit
edhe pse ne e kundershtuam me qellim qe procesi te zhvillohej sa me i drejt dhe i qete, por nga
komisioni nuk u zbatua. Me tej shkeljet dhe parregullsite vazhduan nga komisioni, pasi zarfat ishin
te pergatitura dhe u nxoren nga nje qeske plasmasi dhe te hapura, se bashku me keto zarfa ishin
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te shkrojtura me shtyp ne letra te vogla dhe 5 numra (1 deri ne 5) qe u palosen dy here ne prani te
konkuruesve, ne kete moment te kater perfaqesuesit e shoqerive “Myrto Security” shpk, “Kumria
1” shpk, “Eurogjici Security” shpk, dhe “Nazeri 2000” shpk, kerkuam qe zarfat e hapura qe ishin
ne tavolin te shohim cfare eshte shkrojtur brenda dhe te mbyllen ne prani te perfaqesueseve te
shoqerive konkuniese, pastaj te terhiqet sipas radhes se numrave duke i hapur zarfat dhe treguar
komisionit dhe konkuruesve. Komisioni nuk e pranoje me pretendimin se po i perziejme ne pranin
tuaj, ne keto kushte perfaqesuesi i shoqerise sone dhe tre perfaqesuesit e shoqerive te sipercituar
nuk u bene pjese e ketij procesi farse te komisionit. Ne kete moment perfaqesuesi i shoqerise
“Bahiti-G” sh.p.k, merr nga tavolina e komisionit njeren nga zarfat e hapur dhe duke bere
zhurmuesin dhe bertitur me ze te lart se bashku me shoqeruesin e tij ndaj nesh kater perfaqesueseve
qe kontestonim kete shkelje te komisionit, dhe ne pranin tone ne zhurme e siper nderron copzen e
letres te zarfes nga humbes ne fitues qe e kishte ne dore duke deklaruar qe une jam fitues dhe ju
nuk deshet te terhiqnit zarfat. Me gjithe insistimin e perfaqesuesit te shoqerise sone dhe tre
perfaqesueseve te tjere qe i kerkonim komisionit te korigjoje shkeljet e cilesuara me lart dhe te
zhvilloje nje proces te rregullt te hedhjes se shortit, komisioni per nje moment filloje te plotesoje
zarfat, pastaj pa pritur urdheroje qe te dalim jashte zyres, se komisioni do te marre nje vendim.
Dhe ne perfundim komisioni njoftoje se e konsideron te rregull shortin dhe se ne (kater firmat)
duhet te kishim terhequr zarfat, kur ato ishin te hapura dhe per me teper nuk dinim se cfare shkruhej
ne to. Pra per sa pershkruam me lart, shorti nuk u zhvillua aspak me trasparence sa kohe qe ne
nuk dinim se cfare kishte brenda zarfave pasi kjo nuk na u be e ditur paraprakisht dhe me pas te
vijohej me mbylljen dhe perzierjen e tyre. Ajo qe ka ndodhur ne kete proces eshte teresisht
favorizimi haptazi i shoqerise “Bahiti-G”, ne shkelje te plot te ligjit duke na diskriminuar edhe pse
kerkuam me insistim zhvillimin e nje procesi te rregullt te hedhjes se ketij shorti.
Ne daten 10.05.2019, ora 13:42, nepermjet sistemit elektronik, seksioni Kerkesa nga AK, u
njoftuam mbi rezultatin e shortit si me poshte: “Te nderuar operatore ekonomike lidhur me
proceduren e zhvilluar per hedhjen e shortit nga Autoriteti Kontraktor Drejtoria Rajonale e
Shendetesise Elbasan, per proceduren me objekt “Roje Private”, me REF-16358-04-02-2019, po
ju njoftojme edhe nepermjet sistemit si me poshte vijon Operatore ekonomike ju ishit prezent
nepermjet perfaqesuesve tuaj ne proceduren e zhvilluar nga ana jone ne date 10.05.2019 ora
11:00 dhe sic jeni ne dijeni fitues i ketij shorti doli operatori ekonomik “Bahiti G” Elbasan. Duke
ju falenderuar per mirekuptimin, jeni te mirepritur ne procedurat e tjera qe do te zhvilloje
Autoriteti yne Kontraktor.
Autoriteti kontraktor ka vepruar ne kundershtim te plote me ligjin duke kualifikuar nje operator
ekonomik i cili eshte perzgjedhur nepermjet nje shorti te njeanshem dhe teresisht te parregullt.
Sa me siper, kerkojme nga autoriteti Kontraktor, te korigjoje shkeljet e kryera duke anulluar
shortin e dates 10.05.2019 dhe duke rizhvilluar hedhjen e shortit ne perputhje me rregullat e
percaktuara ne dispozitat ligjore.
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Perfundimisht, kerkojme,
a) Pezullimin e procedures deri ne shqyrtimin e plote te ankeses;
b) Korigjimin e shkelieve te kryera duke anulluar shortin e dates 10.05.2019 dhe rihedhjen e
shortit;
c) Dergimin prane selise se shoqerise sane, te nje kopje te vendimit te arsyetuar brenda afatit te
percaktuar ne nenin 63 te LPP-se.
II.8.1. Me shkresën Nr. 224 prot, datë 16.05.2019 autoriteti kontraktor e ka vënë në dijeni
operatorin ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk lidhur me refuzimin e ankesës së
paraqitur prej tij.
II.8.2. Në datën 23.05.2019, operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.9. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor, rezulton se më datë 14.05.2019 operatori
ekonomik “Kumria 1” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor me pretendimet si
më poshtë:
Ne date 23.04.2019 ora 13:00 nga Autoriteti Kontraktor Drejtoria Rajonale e Shendetesise
Elbasan u zhvillua procedura e tenderit me objekte: “Roje Private” - Marreveshje Kuader - me
nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit
Fondi i Marrveshjes Kuader per 12 muaj – 3,191,819.84 leke pa TVSH, dhe me date 30.04.2019
Autoriteti Kontraktor ben klasifikimin e ofertave te operatoreve ekonomik konkurues perkatesisht:
“Myrto Security” shpk, “Kumria 1” shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Bahiti-G” shpk, dhe
“Nazeri 2000” shpk te cilet rezultonin me oferte finaciare te njejte ne vleren 3,160,218.16 leke pa
tvsh. Nga Autoriteti Kontraktor Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan nepermjet sistemit te
prokurimeve elektronike portalit app ëëë.gov.al ne llogarine e perdoruesit ne rubriken kerkesa
nga AK na vjen njoftimi, ju njoftojme qe ne date 10.05.2019 ora 11:00 ne Drejtorine Rajonale te
Shendetesise Elbasan, do te hidhet shorti per prokurimin me objekt “Roje Private” pasi vlera e
ofertuar nga te gjithe operatoret te kualifikuar eshte e njejte” .... Dhe ne daten dhe oren e caktuar
nga AK-ja ne ambjentet Drejtorise, ne zyren ku do hidhej shorti ne prani te komisionit u paraqit
perfaqesuesi i shoqerise sone se bashku me perfaqesuesit e firmave te tjera. Fillimisht komisioni
kerkoi autorizimet e perfaqesimit te shoqerise me dokumentin e identifikimit dhe me pas vijoji
duke shpjeguar se procedura e hedhjes se shortit do te behet me dy faza; Faza e pare do te
percaktohet radha e terheqjes numrave nga operatoret; Faza e dyte ku do te perzgjidhej operatori
fitues. Qe ne fillim komisioni i hedhjes se shortit, Drejtoria Rajonale e Shendetesise Elbasan e filloi
procesin me parregullsi dhe ne shkelje haptazi te ligjit, pasi pranoi brenda edhe shoqerues te
perfaqesuesit edhe pse ne e kundershtuam me qellim qe procesi te zhvillohej sa me i drejte dhe i
qete, por nga komisioni nuk u zbatua. Per fazen e pare komisioni, vuri ne dizpozicion (tavolin) 5
letra te vogla te hapura te shkrojtura me shtyp me numra (1 deri ne 5) qe u palosen nga komisioni
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ku do te percaktohej radha e terheqjes numrave, Ndersa per Faza e dyte ku do te perzgjidhej
operatori fitues komisioni vendosi ne tavolin 5 zarfat qe ishin te hapura, ne kete moment te katert
perfaqesuesit e shoqerive “Myrto Security” shpk, “Kurnria 1” shpk, “Eurogjici Security” shpk,
dhe “Nazeri 2000” shpk, kerkuam qe 5 zarfat e hapura qe ishin ne tavoline te na tregohej se ne
njeren prej tyre ishte me mbishkrimin fitues dhe ne 4 me mbishkrimin humbes sic deklaroj
komisioni, dhe te mbyllen ne prani te perfaqesuesve te shoqerive konkuruese, pastaj te terhiqet
sipas radhes se numrave duke i hapur zarfat dhe treguar komisionit dhe operatoreve konkurent.
Komisioni nuk pranoi, dhe nuk mbajti nje procesverbal per te pasqyruar pretendimet tona, ne keto
kushte perfaqesuesi i shoqerise sone dhe tre perfaqesuesit e shoqerive te sipercituar nuk terhoqen
zarfat e hapura duke mos u bere pjese e ketij procesi farse manipulimi. Ne kete moment
perfaqesuesi i shoqerise “Bahiti-G” rrernbehu nga tavolina e komisionit njeren nga zarfat e hapur
dhe duke bere zhurmuesin dhe bertitur me ze te larte sebashku me shoqeruesin e tij, ndaj nesh qe
po kontestonim kete shkelje dhe nuk po terhiqnim zarfat e hapura ne tavolin, dhe ne zhurme e siper
deklaroj se ishte fitues por nderkohe nga ana jone u konstatua nje mungese e plote transparence
pasi nuk u pa se si rezultoi fitues kjo shoqeri nderkohe qe ne 4 shoqerit kontestuese nuk kishim
terhequr zarfat nga tavolina e komisionit. Me gjithe insistimin e perfaqesuesit te shoqerise sone
dhe tre perfaqesuesve te tjere qe i kerkonim komisionit te korrigjoje shkeljet e cilesuara me larte
dhe te zhvilloje nje proces te rregullt te hedhjes se shortit, komisioni per nje moment filloi te
plotesoje zarfat, pastaj pa pritur urdheroi qe te dalim jashte zyres, se komisioni do te marre nje
vendim. Dhe ne perfundim komisioni njoftoi se e konsideron te rregullt shortin dhe se ju (kater
firmat) duhet te kishit terhequr zarfat, (kur ato ishin te hapura dhe munges te plot transparence se
cfare shkruhej ne to).
Pra per sa pershkruam me lart, shorti nuk u arrit te zhvillohet, por ajo qe ndodhi ishte favorizimi
haptazi i shoqerise “Bahiti-G”, ne shkelje te plote te ligjit duke na diskriminuar edhe pse kerkuam
me insistim zhvillimin e nje procesi te rregullt te hedhjes se ketij shorti.
Ky eshte rast i paprecedent dhe me bindje te plot mund te themi i turpshem, ku nje institucion
shteteror per me teper i shendetesise ne menyre te hapur ne flagrance dhe ne shkelje te plot te
ligjit, manipulon procesin e shortit, sy per sy, diten per diell ne prani te dhjetra veteve duke na
marre edhe per budallenj. Ajo qe na cudit me teper eshte se ku e gjejne inisiativen, kurajon dhe
mbeshtetjen keta njerez, qe me ndergjegjie te plot shkelin haptazi ligjin, pa ju trembur syri edhe
pse ne perfaqesuesit e shoqerive konkuruese kerkuam me insistim qe procedura te behej
transparente, duke i kujtuar komisionit se eshte ne shkelje te plot te ligjit te Prokurimit Publik dhe
Parimeve Kryesore qe jane, mosdiskriminimin, trajtim te barabarte, transparence, integritet
dhe besueshrneri ne zhvillimin e procedurave te prokurimit publik. Por te gjitha keto rane ne
vesh te shurdher dhe askush nga komisioni nuk degjonte te ndermerrnin veprime konkrete per
nderprerjen e ketij procesi farse manipulues. Ndodhur ne keto kushte jemi te detyruar ti drejtohemi
institucioneve me te larta ligjzbatuese per korigjimin e shkeljeve dhe marrjen e masave konkrete.
Sa me lart kerkojme
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1. Pezullimin e ecurise se metejshme te procedures;
2. Anullimin e ketij shorti te pa ligjeshem dhe percaktimin e nje date per hedhjen e shortit ne
zbatim te ligjit me transparence dhe barazi te plot ndermjet konkurenteve.
II.9.1. Me shkresën Nr. 224/1 prot, datë 16.05.2019 autoriteti kontraktor e ka vënë në dijeni
operatorin ekonomik ankimues “Kumria 1” shpk lidhur me refuzimin e ankesës së paraqitur prej
tij.
II.9.2. Në datën 24.05.2019, operatori ekonomik “Kumria 1” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.10. Autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr 257 prot, datë 05.06.2019, protokolluar me tonën
me shkresën nr. 906/2, datë 10.06.2019, me objekt: “Informacion” shpk, ka dorëzuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik informacionin dhe dokumentacionin lidhur me procedurën e
mësipërme të prokurimit për trajtimin e ankesës së operatorëve ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomikë ankimues “Myrto Security” sh.p.k, “Nazeri
2000” shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Kumria 1” shpk për “anullimin e shortit të datës
10.05.2019 ora 11:00, si të parregullt, jo transparent dhe të pa mbështetur në ligj”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.2. Në VKM -në nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,
i ndryshuar, neni 66, pika 8, është përcaktuar:
-

“Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë pikë të njëjta, atëherë
fituesi do të përcaktohet me short, në prani të ofertuesve.”

III.1.3. Referuar Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për
miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,,
Komisioni i Prokurimit Publik shqyrton paraprakisht ankesën nga ana formale duke verifikuar
(krahas juridiksionit administrativ dhe kompetencës lëndore, legjitimimit të ankimuesit dhe
respektimit afateve), edhe “elementet e domosdoshëm të ankesës” sipas përcaktimeve të nenit 20,
pika 3/a “Forma dhe përmbajtja e ankesës”, përcaktohet se:
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-

Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me: a) provat dokumentare, të cilat
ankimuesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni;”

III.1.4. Pretendimi i ankimuesve për anulimin e shortit të datës 10.05.2019, ora 11:00, të mbajtura
nga autoriteti kontraktor, me argumentat se “është i parregullt, jo transparent dhe jo i bazuar
ligjërisht”, është i bazuar dhe qëndron, duke marrë parasysh faktin se nga informacioni i dorëzuar
nga AK vërtetohet se operatorët ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” shpk,
“Eurogjici Security” shpk, “Kumria 1” shpk në të dyja fazat e zhvilluara nga autoriteti kontraktor
kanë marrë pjesë në hedhjen e shortit, nëpërmjet përfaqësuesve të tyre. Por vihet re dhe konstatohet
se nga ana e autoritetit kontraktor nuk është mbajtur procesverbal per fazën e parë të hedhjes së
shortit, fazë kjo që rëndit sipas rradhës operatorët ekonomikë për përzgjedhjen në fazën e dytë të
shpalljes fitues, gjithashtu edhe në fazën e dytë të hedhjes së shortit ka patur kontestime dhe
pretendimi nga ana e operatorëve ekonomik pjesmarrës në short në lidhje me zarfat qe ata do të
tërhiqnin pasi ishin të hapur të pa mbyllur, fakt ky i pohuar edhe nga ana e autoritetit kontraktor në
informacion. Gjithashtu në procesverbalin e mbajtur nga ana e autoritetit kontraktor ditën e hedhjes
së shortit më datë 10.05.2019, ora 11:00, nuk rezulton te jene shprehur kontestimet e ngritura nga
ana e operatorëve ekonomik pjesmarrës si dhe ky procesverbal nuk është firmosur nga ana e
operatorëve ekonomikë ankimues, por vetëm nga komisioni i hedhjes së shortit dhe operatori i
shpallur fitues.
III.1.6. 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 t’u 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 nga ana e
operatorëve ekonomikë dëshmojnë për paregullsi të konstatuara gjatë hedhjes së shortit përsa i
përket anës porceduriale duke shmangur kështu dy nga parimet thelbësore të LPP atë të
transparencës dhe barazisë së trajtimit të kërkesave. Sa më sipër Komisioni konstaton se
pretendimet e operatorëve ekonomikë në ankesë përbëjnë shkak për parregullsi në hedhjen e shortit
nga ana e autoritetit kontraktor, duke i legjitimuar ankimuesit përsa i përket pretendimeve të
ngritura në ankesë.
Sa më sipër pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Myrto Security” sh.p.k, “Nazeri
2000” shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Kumria 1” shpk qëndrojn.
III.2. Gjithashtu nga verifikimet në SPE dhe informacionit të autoritetit kontraktor, KPP vëren se
në datën 13.05.2019 autoriteti kontraktor ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit objekt ankimi konkretisht me Njoftim Fituesin. Komisioni i Prokurimit Publik thekson
faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve të caktuara proceduriale në LPP dhe Rregullat e
Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për përgatitjen e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati
i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci dhe siguri juridike për palët e interesuara. Parimi i
ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të veprimtarisë së organeve të administratës publike.
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Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurave të prokurimit, parashikuar nga lex
specialis LPP, në neni 2 të tij janë ato të mos diskriminimit, transparencës dhe barazisë. Tërësia e
elementëve të mësipërm lidhet ngushtësisht me elementë të ligjshmërisë së vendimeve të organeve
të administratës publike.
III.2.1. Në nenin 63 pika 2 e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor 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.”
Në nenin 63 pika 3 e lex specialis, LPP parashikohet se “ 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 përpara skadimit të afatit kohor, të
përcaktuara në pikat 5 dhe 6 të këtij neni.”
Gjithashtu në nenin 63 pika 6 e lex specialis i cili parashikon të drejtën ankimit pranë Komisionit
të Prokurimit Publik parashikon 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 e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor […]”.
III.2.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në datën 16.05.2019 i
kthen përgjigje operatorwve ekonomikw ankimuese duke refuzuar ankesën e tyre. Me refuzimimin
e ankesës nga Komisioni i Shqyrtimit të ankesave pranë autoritetit kontraktor dhe dhënia e një
vendimi të arysetuar nga ky i fundit nuk heq pezullimin e procedurës së prokurimit parashikuar
nga nenit 63 pika 3 e LPP. Autoriteti kontraktor ka vepruar në kundërshtim të hapur me ligjin duke
shkelur afatet procedurialë të ankimit duke vijuar me hapat e mëtejshëm të publikimit të njoftimit
të fituesit, brenda hapësirës ligjore ku operatorëve ekonomikë ankimues i lind e drejta e shterimit
të ankimit administrativ në një shkallë më të lartë ankimimi. Autoriteti kontraktor ka detyrimin të
presë përfundimin e plotë të afateve të ankimit të operatorëve ekonomikë ankimues pranë
Komisionit të Prokurimit Publik në zbatim të nenit 63 pika 3 dhe pika 6 e LPP-së. Referuar
parashikimit të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik
ankimues ka qenë brenda afateve kohore të ankimit pranë K.P.P në momentin e publikimit të
njoftimit të fituesit të procedurës së prokurimit gjithashtu edhe në momentin e dorëzimit të ankesës
pranë KPP.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të anulojë aktin
adminitrativ Njoftim Fituesi pasi është një akt i pavlefshëm pasi në momentin e nxjerrjes së aktit
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administrativ për vijimin e hapave të mëtejshëm të procedurës së prokurimit, publikimit të njoftimit
të fituesit, kjo procedurë ka qenë e pezulluar.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
të ndryshuar, dhe nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k, “Nazeri
2000” shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Kumria 1” shpk për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-16358-04-02-2019, me objekt: “Roje Private” –
Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara –
me afat 12 muaj”, me fond limit 3,191,819.84 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 23.04.2019,
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Elbasan.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë shortin e datës 10.05.2019, ora 11:00 për procedurën e
prokurimit të mësipërcituar, duke ripërsëritur atë.
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
operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” shpk, “Eurogjici Security”
shpk, “Kumria 1” shpk për procedurën e mësipërme të prokurimit.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 906 Prot.; Datë 22.05.2019
Nr. 919 Prot.; Datë 23.05.2019
Nr. 921 Prot.; Datë 23.05.2019
Nr. 930 Prot.; Datë 24.05.2019

Nënkryetar
Enkeleda Bega

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Kryetar
Evis Shurdha

Anëtar
Merita Zeqaj
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