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Tiranë, më 15.05. 2013

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Oktapus” sh.p.k
Rr. “Jani Vreto”, Sheshi Avni Rustemi

TIRANË
Insituti i Sigurimeve Sh.A
ABBA BUSINESS CENTER Nr. 600 Rr. “Papa Gjon Pali i dytë”

TIRANË
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
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. 184, datë 17.03.2010,
“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Në datën 15.05.2013 Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve Z.Denis Martopullo, Znj.Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 548 prot.,
datë 02.05.2013 të operatorit ekonomik “Oktapus” sh.p.k, me seli në Tiranë për procedurën e
prokurimit me objekt: “Shërbim roje për ruajtjen e Arkivës dhe Magazinës Qendrore të
INSIG sh.a”, me fond limit 1.500.000 lekë (pa TVSH), i zhvilluar nё datё 18.02.2013, nga
autoriteti kontraktor, Instituti i Sigurimeve Sh.A.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye 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.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i tyre është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
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Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më
pas ka paraqitur ankesë me të njëjtin objekt pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si
organi më i lart 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”;
Operatori ekonomik 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.
Nga shqyrtimi i ankesave, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje
me këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues
dhe autoriteti kontraktor, u konstatua si vijon:


Në datën 17.04.2013, operatori ekonomik “Oktapus” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor me shkresën duke kundërshtuar vendimin e KVO.



Në datën 24.04.2013 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
ankimues “Oktapus” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën, pasi ka zbatuar vendimin nr.
253/2 prot., datë 04.04.2013 të Komisionit të Prokurimit Publik.



Në datën 02.05.2013 operatori ekonomik “Oktapus” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, (ankesë të paraqitur në autoritet dhe ka marrë
përgjigje me datë 24.04.2013) duke pretenduar anulimin e vendimit të KPP me arsyet
se:
- Operatorët ekonomikë, “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Eurogjici Security” sh.p.k
janë nën koston ligjore të lejuar.
- Nuk permbush piken 7 të Shtojcës 6 të DST, Lejet kolektive të armatimit nuk
janë të vërtetuara me Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë sic
kërkohej në pikën 7 të Shtojcës 6 te DST.
- Nuk korrenspondon numri prej 97 punonjës shërbimi të certifikuar pranë
Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë, vërtetuar kjo me Vërtetim Nr 81/1
datë 07.01.2013 lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë me listën
emërore të punonjësve të certifikuar bashkëlidhur këtij Vërtetimi, sipas të cilës
rezultojnë të jenë 70 punonjës të certifikuar.
- Tarifa e armatimit nga “Eurogjici Security” sh.p.k është nën koston minimale
ligjore.
- oferta ekonomike e paraqitur nga “Nazeri 2000” sh.p.k nuk mjafton për
mbulimin e shërbimin të ruajtjes dhe sigurimit fizik të kërkuar nga autoriteti
kontraktor për periudhën 27 Mars -31 Dhjetor 2013;
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pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si dhe të dokumentave të dërguara
nga autoriteti kontraktor

I.

Arsyetoi:
Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:

(i) Me vendimin Nr. 253/2 datë 04.04.2013 të Komisionit të Prokurimit Publik, ka
pranuar pretendimin e “Nazeri 2000” sh.p.k dhe të “Eurogjici Security” sh.p.k në
lidhje me koston ligjore dhe me të gjitha pretendimet e tjera.
(ii) Referuar nenin 19/1 të Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, në të cilin përcaktohet shprehimisht së Komisionit të Prokurimit
Publik në përfundim të shqyrtimit të ankesave, merr vendime të cilat janë
administrativisht përfundimtare.
Gjykon se për këto pretendime Komisioni i Prokurimit Publik është shprehur me vendim i cili
është administrativisht përfundimtar, duke përbërë, kështu, gjë të gjykuar.
Për këtë arsye, mbështetur në sa më lart, ankesa e operatorit ekonomik ankimues nuk merret
në shqyrtim.
Përsa mësipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,

Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e “Oktapus” sh.p.k. me seli në Tiranë për procedurën e
prokurimit me objekt: “Shërbim roje për ruajtjen e Arkivës dhe Magazinës Qendrore
të INSIG sh.a”, me fond limit 1.500.000 lekë (pa TVSH), i zhvilluar nё datё
18.02.2013, nga autoriteti kontraktor, Instituti i Sigurimeve Sh.A.
2. Palët kanë të drejtë që, kundër këtij vendimi, tё bëjnё padi për shqyrtim të
mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse.
Relator: Vilma Kadesha
KRYETAR

LEALBA PELINKU
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