REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P. 99/2016
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 01.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Ankimues:

Skuualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë në procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur” me referencë Ref-21266-12-29-2015
me objekt: “Ruajtja e objekteve në qarkun e Korçës (Godinat e DRT
Korçë, Agjensive tatimore Pogradecit, Kolonjës dhe Bilishtit)”, me
fond limit 8.347.347 lekë pa TVSH, i parashikuar për t’u zhvilluar në
datë 21.01.2016 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve.
“Balili Ko” sh.p.k.
Lagjia Nr. 1, Sarandë

Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Rruga “Gjin Bue Shpata”

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”,
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 ankuesit, 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, 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, i cili e ka
refuzuar pjesërisht atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, 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 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.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 30.12.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur” me referencë Ref-21266-12-29-2015 me objekt: “Ruajtja e
objekteve në qarkun e Korçës (Godinat e DRT Korçë, Agjensive tatimore Pogradecit, Kolonjës
dhe Bilishtit)”, me fond limit 8.347.347 lekë pa TVSH, i parashikuar për t’u zhvilluar në datë
21.01.2016 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
II.2. Në datën 07.01.2016, operatori ekonomik ankimues “Vaso Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e kualifikimit (kërkon shtimin e
kritereve).
Në ankimimin drejtuar autoritetit kontraktor ankimuesi pretendon se nuk ka marrë kthim
përgjigje.
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II.3. Në datën 18.01.2016 operatori ekonomik “Vaso Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor si më
poshtë:
Kërkojmë që në dokumentat e tenderit të vendosen (shtohen) kriteret:
-

-

Vërtetim nga DPQ Korcë për 15 leje të punonjësve kategoria 1.3 A;
Të kerkohet pajisja me Vërtetim nga DPQ Korce për miratimin e qendrës së kontrollit;
Vërtetim lëshuar nga DPQ Korcë ku të shprehet për numrin e makinave si dhe sistem
GPS, GPRS, ADSL.
Listpagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore në përputhje me nenin 18 të Ligjit
75/2014, ku emrat e punonjësve të korrespondonjë me lejet e ushtrimit të profesionit për
tre muajt e fundit 2015.
Vërtetim tip E-sig 025/a lëshuar nga administrata tatimore.
Numri i punonjësve të certifikuar sipas kadegorisë 1.3.A të jetë më i vogël se 15 e
vërtetuar nga DPQ Korcë përmes vërtetimit dhe certifikatave të punonjësve;.
o Kërkojmë të vendoset dhe VPQ Korcë ku të konfirmohet minimalisht që:
o “OE disponon sallë operative me adresë përkatëse, disponon grup të gatshëm me
punonjës shërbimi, disponon armatim me leje përkatëse për mbajtjen e tij,
disponon makina të gatshme për kryerjen e shërbimit, të gjitha të pasqyruara ne
vërtetimin e DPQ Korcë.”

II.4. Në datën 01.02.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar duke sqaruar
se:
“...Ju bëjmë me dije se operatori ekonomik nuk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor,
në lidhje me dokumentat e tenderit brenda afatit 7 ditor nga data e publikimit në faqen zyrtare.”
II.5. Nga verifikimet e kryera nga Komisioni me anë të Postës Shqiptare u konstatua se ankimimi
me kod RR140735847AA, është depozituar në autoritetin kontraktor me datë 07.01.2016.
II.6 Në datën 05.02.2016 me anë të shkresës nr. 151 prot., Komisioni i Prokurimit Publik i
drejtohet me shkresën me objekt “Kërkesë për verifikim” Filialit të Postës Tiranë,
Shpërndarësisë duke kërkuar si më poshtë:
“Aktualisht pranë KPP-së është depozituar një ankesë nga operatori ekonomik “Vaso Security”
sh.p.k., ku gjatë shqyrtimit të saj ka lindur e nevojshme verifikimi i mbërritjes së një objekti
postar të postuar prej tij drejt autoritetit kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në
datën 06.01.2016.
Për sa më sipër kërkojmë nga ana juaj të na konfimoni në cilën datë dhe orë objekti postar me
kod RR140735847AA ka mbërritur në destinacionin përkatës (Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve).”
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II.7 Në datën 12.02.2016 me anë të shkresës nr. 206/1 prot, me objekt: “Kthim përgjigje”, Filiali
i Postës Tiranë, Drejtoria e Përpunim Shpërndarësisë ka sqaruar si më poshtë:
“[…] Nga verifikimi i dokumentacionit të përpunimit të shpërndarësisë, rezultoi se objekti
postar me barkod RR140735847AA ka hyrë në shërbimin tonë me datë 06.01.2016, ku më datë
07.01.2016 ka kaluar në shpërndarje dhe i është dorëzuar punonjëses së protokollit të
institucionit Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, kundrejt nënshkrimit në regjistrin e
dorëzimit të objekteve postare, conform rregullores.
Bashkangjitur shkresës do të gjeni fotokopje të regjistrit, i cili konfirmon dorëzimin e objektit në
adresë.”
II.8 Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se në datën
21.01.2016 Komisioni i Vlerësimit të ofertave ka vazhduar me hapjen e ofertave dhe në datë
04.02.2016 me vlerësimin e ofertave.
II.9 Në datën 23.02.2016 me anë të vendimit KPP 90/2016, ka vendosur:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Vaso Security” sh.p.k, për
procedurën e prokurimit me “Procedurë e hapur” me referencë Ref-21266-12-29-2015
me objekt: “Ruajtja e objekteve në qarkun e Korçës (Godinat e DRT Korçë, Agjensive
tatimore Pogradecit, Kolonjës dhe Bilishtit)”, me fond limit 8.347.347 lekë pa TVSH, i
parashikuar për t’u zhvilluar në datë 21.01.2016 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të
Prokurimit Publik.
II.10 Në datën 08.02.2016 ankimuesi “Balili Ko” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor duke kërkuar skualifikimin e operatorëve pjesëmarrës në procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur” me referencë Ref-21266-12-29-2015 me objekt: “Ruajtja e objekteve në
qarkun e Korçës (Godinat e DRT Korçë, Agjensive tatimore Pogradecit, Kolonjës dhe
Bilishtit)”, me fond limit 8.347.347 lekë pa TVSH, i parashikuar për t’u zhvilluar në datë
21.01.2016 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
II.10.1 Në ankimimin drejtuar autoritetit kontraktor ankimuesi ka marrë përgjigje më anë të
shkresës nr. 3910/83 datë 16.02.2016. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor i ka refuzuar
ankimimin ankimuesit.
II.10.2 Në datën 25.02.2016 operatori ekonomik “Balili Ko” sh.p.k ka paraqitur kërkesë në
Komisionin e Prokurimit Publik duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve të tjerë
pjesëmarrës në procedurën e sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Balili Ko” sh.p.k. për kualifikim
të padrejtë të operatorëve ekonomikë në këtë procedurë prokurimi, Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
III.1.1 Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se në datën
21.01.2016 Komisioni i Vlerësimit të ofertave ka vazhduar me hapjen e ofertave dhe në datë
04.02.2016 me vlerësimin e ofertave.
III.1.2 Në datën 23.02.2016 me anë të Vendimit nr. 90/2016 datë 23.02.2016, KPP ka vendosur:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Vaso Security” sh.p.k, për
procedurën e prokurimit me “Procedurë e hapur” me referencë Ref-21266-12-29-2015
me objekt: “Ruajtja e objekteve në qarkun e Korçës (Godinat e DRT Korçë, Agjensive
tatimore Pogradecit, Kolonjës dhe Bilishtit)”, me fond limit 8.347.347 lekë pa TVSH, i
parashikuar për t’u zhvilluar në datë 21.01.2016 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të
Prokurimit Publik.
II.10 Në datën 08.02.2016 ankimuesi “Balili Ko” sh.p.k KPP ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kërkuar skualifikimin e operatorëve pjesëmarrës në procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur” me referencë Ref-21266-12-29-2015 me objekt: “Ruajtja e
objekteve në qarkun e Korçës (Godinat e DRT Korçë, Agjensive tatimore Pogradecit, Kolonjës
dhe Bilishtit)”, me fond limit 8.347.347 lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë 21.01.2016 nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ndërsa në datën 25.02.2016 operatori
ekonomik “Balili Ko” sh.p.k ka paraqitur ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik.
Nisur nga konstatimet e mësipërme, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, ankesa e
depozituar pranë KPP-së rezulton se nuk ka më objekt shqyrtimi në kushtet kur me Vendimin e
mësipërm nr. 90/2016 datë 23.02.2016 KPP është shprehur për anulimin e procedurës së
prokurimit objekt ankimi.
Në këto kushte autoriteti kontraktor duhet të mbajë në konsideratë përfundimet e KPP-së për
anulimin e procedurës së mësipërme.
Gjithashtu, referuar nenit 19/1 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se “Komisioni i Prokurimit Publik në përfundim të
shqyrtimit të ankesave, merr vendime të cilat janë administrativisht përfundimtare”, KPP gjykon
se meqenëse procedura e sipërcituar është anuluar me Vendimin nr. 90/2016 datë 23.02.2016,
nuk ka më objekt ankimimi.
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Përsa më sipër pretendimet e ankimuesit nuk merren në shqyrtim.
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 marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Balili Ko”
sh.p.k. për procedurёn e prokurimit “Procedurë e hapur” me referencë Ref-21266-12-292015 me objekt: “Ruajtja e objekteve në qarkun e Korçës (Godinat e DRT Korçë,
Agjensive tatimore Pogradecit, Kolonjës dhe Bilishtit)”, me fond limit 8.347.347 lekë pa
TVSH, i zhvilluar në datë 21.01.2016 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme
e Tatimeve.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me anulimin e procedurës së prokurimit.
3. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga “Balili
Ko” sh.p.k.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 352 Protokolli; Datë 25.02.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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