KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 61/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Leonard Gremshi
Zv/Kryetar
Hektor Balluku
Anëtar
Kleves Janku
Anëtar
Odise Moçka
Anëtar
Në mbledhjen e datës 14.02.2017 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me
Nr REF-65835-01-25-2017 me objekt “Shërbim privat i
sigurisë fizike për vitin 2017“ me fond limit 2,659,200 leke pa
TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në datë 13.02.2017 nga
autoriteti kontraktor Shkolla Shqiptare e Administratës
Publike.

Ankimues:

“Siguria” sh.p.k.
Adresa: Rr “Frederik Shiroka” Pallati i Ri, Hyrja A Ap 15
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike
Adresa: “Blv.Zhan D`Ark” Nr. 31,
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”, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184,
datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
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organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e 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
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
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 27.01.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike ( S.P.E.)
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr REF-65835-01-25-2017 me objekt
“Shërbim privat i sigurisë fizike për vitin 2017“ me fond limit 2,659,200 leke pa TVSH,
parashikuar për t’u zhvilluar në datë 13.02.2017 nga autoriteti kontraktor Shkolla Shqiptare
e Administratës Publike.
II.2. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
konstatohet se në datën 01.02.2017 pala ankimuese “Siguria” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë me
shkrim pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar dokumentet e procedurës së
mësipërme të prokurimit, ankesë e pranuar në datë 01.02.2017 përmes protokollit hyrës të
institucionit Nr. 25/4 prot datë 01.02.2017.
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II.2.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese në mënyrë të përmbledhur
ka argumentuar se “ [...] Në dokumentet e tenderit AK është shprehur:
2. 3 Kohëzgjatja
e
kontratës
ose
afati
kohor
për
ekzekutimin:
Kohëzgjatja në muaj
ose ditë
ose duke filluar nga 29.01.2017 me përfundim në 31.12.2017
Pra autoriteti duhet të qartësojë dhe të specifikojë qartësisht afatin në muaj për
përllogaritjen e ofertës në mënyrë që të shmanget konfuzioni mes operatorëve. Pra AK
duhet të modifikojë dhe të përcaktojë në mënyrë të saktë dhe të qartë të dhënat për afatin në
përputhje me ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 23
pika 1 dhe 4 ku përcaktohet qartësisht se Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat
e mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të
përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për
konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e
mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga
personat me aftësi të kufizuara. Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të
përmbajë specifikimet teknike, që duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime,
modele, makete etj. Në rast të përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet
teknike duhet të përshkruajnë në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për
njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga
përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por
edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe
funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e ofertave për kërkesat e objektit të
kontratës, për këto punime ose për funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit dhe të funksionit
duhet të jenë të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë në
përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe
specifikimet për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin. Si
dhe AK duhet të modifikojë në përputhje me nenin 28 “Kontratat e Shërbimeve” i VKM
nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar ku parshikon shprehimisht se “Natyra e shërbimeve
duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti, qëllimi, specifikimet
teknike dhe afatet kohore tëshërbimit që do të kryhet.” Nga argumentimi i bërë sa më sipër
kërkojmë nga ana e autoritetit tuaj modifikimin e kritereve të kualifikimit të përcaktuara në
dst të cilat kufizojnë pjesëmarrjen në këtë procedurë prokurimi dhe bien në kundërshtim me
përcaktimet që rregullojnë shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike.[...]”

II.3. Referuar materialit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesit, rezulton se autoriteti kontraktor ka trajtuar ankesën
dhe në datë 01.02.2017 me anë të shkresës nr.25/7 datë 01.02.2017 i ka kthyer përgjigje
ankimuesit duke e pranuar ankesën.
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II.4. Në datën 02.02.2017 autoriteti kontraktor ka publikuar në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike, shtojcën mbi modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit si më
poshtë vijon:
Në mbështetje të Ligjit 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 42,
63, Në dokumentat standarte te tenderit me objekt: Shërbim privat i sigurisë fizike për vitin
2017 me fond limit 2,659,200 (dymilion e gjashtëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e dyqind)
leke pa tvsh, vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit, i parashikuar per tu zhvilluar me
daten 06.02.2017, ora 11.00 dhe nisur nga ankesa e nje subjekti, shtohet kjo shtojcë ne
dokumetat e tenderit:
1.
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
ISHTE:
Kohëzgjatja në muaj
ose duke filluar nga 29.01.2017 me përfundim në 31.12.2017
BËHET :
Kohëzgjatja në 11.08 muaj
ose duke filluar nga 29.01.2017 me përfundim në 31.12.2017
2.
Afati kohor per dorezimin e ofertave: ishte data: 06.02.2017 ora 11:00
behet: datë 13.02.2017 ora 11:00
II.5. Në datën 09.02.2017 pala ankimuese ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.5.1. Në ankesën drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik, konstatohet se pala ankimuese
ka ngritur pretendimet se: “ Edhe pse AK e ka pranuar ankesën në përgjigjen e dhënë nuk
është shprehur për saktësimin e afatit, pra cili do të jetë afati me të cilin do të ofertojmë.
Pra autoriteti duhet të jepte dhe sqarim nëse oferta do të jetë në ditë apo në muaj pasi çdo
përcaktim do të sillte mënyrë të ndryshme të përllogaritjes së ofertave. Pra AK duhet të
modifikojë dhe të përcaktojë në mënyrë të saktë dhe të qartë të dhënat për afatin në
përputhje me ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 23
pika 1 dhe 4 ku përcaktohet qartësisht se Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat
e mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të
përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për
konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e
mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga
personat me aftësi të kufizuara. Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të
përmbajë specifikimet teknike, që duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime,
modele, makete etj. Në rast të përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet
teknike duhet të përshkruajnë në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për
njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga
përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por
edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe
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funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e ofertave për kërkesat e objektit të
kontratës, për këto punime ose për funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit dhe të funksionit
duhet të jenë të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë në
përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe
specifikimet për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin. Si
dhe AK duhet të modifikojë në përputhje me nenin 28 “Kontratat e Shërbimeve” i VKM
nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar ku parshikon shprehimisht se “Natyra e shërbimeve
duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti, qëllimi, specifikimet
teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.” Nga argumentimi i bërë sa më sipër
kërkojmë nga ana e autoritetit tuaj modifikimin e kritereve të kualifikimit të përcaktuara në
dst të cilat kufizojnë pjesëmarrjen në këtë procedurë prokurimi dhe bien në kundërshtim me
përcaktimet që rregullojnë shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike. [...]”
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese
Arsyeton
III.1 Në lidhje me pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumenteve të
tenderit me argumentin se “Pra AK duhet të modifikojë dhe të përcaktojë në mënyrë të
saktë dhe të qartë të dhënat për afatin në përputhje me ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në datën 27.01.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (
S.P.E.) procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr REF-65835-01-25-2017
me objekt “Shërbim privat i sigurisë fizike për vitin 2017“ me fond limit 2,659,200 leke pa
TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në datë 13.02.2017 nga autoriteti kontraktor Shkolla
Shqiptare e Administratës Publike. Në dokumentet e publikuara, në seksionin 2.3. të
“Njoftimit të Kontratës”, autoriteti kontraktor ka parashikuar se “2. 3
Kohëzgjatja
e
kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja në muaj
ose ditë
ose
duke filluar nga 29.01.2017 me përfundim në 31.12.2017”
III.1.2. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
konstatohet se në datën 01.02.2017 pala ankimuese “Siguria” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë me
shkrim pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar dokumentet e procedurës së
mësipërme të prokurimit, ankesë e pranuar në datë 01.02.2017 përmes protokollit hyrës të
institucionit Nr. 25/4 prot datë 01.02.2017. Referuar ankesës së dorëzuar pranë autoritetit

5

kontraktor, pala ankimuese ka ngritur pretendime vetëm mbi saktësimin e kohëzgjatjes së
kontratës.
III.1.3. Referuar materialit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrative,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesit, rezulton se autoriteti kontraktor ka trajtuar ankesën
dhe në datë 01.02.2017 me anë të shkresës nr.25/7 datë 01.02.2017 i ka kthyer përgjigje
ankimuesit duke e pranuar ankesën.
III.1.4. Në datën 02.02.2017 autoriteti kontraktor ka publikuar në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike, shtojcën mbi modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit si më
poshtë vijon:
Në mbështetje të Ligjit 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 42,
63, Në dokumentat standarte te tenderit me objekt: Shërbim privat i sigurisë fizike për vitin
2017 me fond limit 2,659,200 (dymilion e gjashtëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e dyqind)
leke pa tvsh, vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit, i parashikuar per tu zhvilluar me
daten 06.02.2017, ora 11.00 dhe nisur nga ankesa e nje subjekti, shtohet kjo shtojcë ne
dokumetat e tenderit:
1.
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
ISHTE:
Kohëzgjatja në muaj
ose duke filluar nga 29.01.2017 me përfundim në 31.12.2017
BËHET :
Kohëzgjatja në 11.08 muaj
ose duke filluar nga 29.01.2017 me përfundim në 31.12.2017
2.
Afati kohor per dorezimin e ofertave: ishte data: 06.02.2017 ora 11:00
behet: datë 13.02.2017 ora 11:00
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, dhe 1.1. dhe 6, të
ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” është parashikuar: “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.” Në rastin konkret, KPP konstaton se pas ankesës së ezauruar në
shkallën e parë pranë autoritetit kontraktor, autoriteti kontraktror pas shqyrtimit të ankesës
së operatorit ekonomik ankimues ka vendosur pranimin e kësaj të fundit duke publikuar në
Sistemin e Prokurimeve Elektronike më datë 02.02.2017 edhe shtojcën mbi modifikimin e
dokumenteve të procedurës së prokurimit duke sqaruar se kohëzgjatja për ekzekutimin e
kontratës është “Kohëzgjatja në 11.08 muaj ose duke filluar nga 29.01.2017 me përfundim
në 31.12.2017”. Sa më sipër, KPP gjykon se ankimuesi ka realizuar interesin e tij të
ligjshëm, modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit, në të cilën në momentin
e dorëzimit të ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik janë pasqyruar në Sistemin e
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Prokurimeve Elektronike. Sa më sipër, KPP gjykon se, për sa kohë që autoriteti kontraktor
ka pranuar ankesën e operatorit ekonomik ankimues në lidhje me kërkimet e këtij të fundit,
nuk ka më objekt shqyrtimit të ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
III.2. Në lidhje me pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumenteve të
tenderit paraqitur pranë KPP me argumentin se “Pra autoriteti duhet të jepte dhe sqarim
nëse oferta do të jetë në ditë apo në muaj pasi çdo përcaktim do të sillte mënyrë të ndryshme
të përllogaritjes së ofertave.” Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se pretendimi i
mësipërm në asnjë rast nuk është parashtruar në ankesën dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.

III.2.1. 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
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë ankimi administrativ i paraqitur nga
operatori ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik, nuk mund të konsiderohet si
ezaurim i shkallëve që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj të vetë
ankimuesit, ky i fundit nuk është ankuar lidhur me pretendimin e mësipërm pranë autoritetit
kontraktor.
III.2.2. Në nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik.
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
brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit
kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën
6 e në vijim të këtij neni”. Për sa kohë që pala ankimuese nuk ka shteruar ankimin
administrativ në shkallën e parë të ankimit parashikuar nga lex specialis për pretendimin e
mësipërm brenda afatit 7 ditor nga data e publikimit të njoftimit të kontratës, nuk
legjitimohet të paraqesë pretendime në organin më të lartë ( KPP), pasi e drejta ka rënë në
dekadencë.
Sa më sipër pretendimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues nuk merren në
shqyrtim.
III.3. Në lidhje me pretendimin e palës ankimuese mbi modifikimin e dokumenteve të
tenderit me argumentin se “Nga argumentimi i bërë sa më sipër kërkojmë nga ana e
autoritetit tuaj modifikimin e kritereve të kualifikimit të përcaktuara në dst të cilat kufizojnë
pjesëmarrjen në këtë procedurë prokurimi dhe bien në kundërshtim me përcaktimet që
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rregullojnë shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike” Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.3.1. Në ankesën drejtuar pranë K.P.P, operatori ekonomik ankimues “Siguria” sh.p.k.
nuk identifikon në asnjë rast se për cilin prej kritereve të veçanta të kualifikimit
kundërshton operatori ekonomik ankimues, por ngren pretendime a-priori për për kritere të
veçanta të kualifikimit të hartuar në kundërshtim me ligjin.
III.3.2 Referuar VKM nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, 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 17, “Forma dhe përmbajtja e ankesës”, pika 3:
- Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me: a) provat dokumentare, të cilat
ankimuesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni;”
III.3.3. Bazuar në sa mësipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimet e tij, ankimuesi
duhet të kishte shoqëruar ankesën e tij me prova, indicje dhe argumenta ose
dokumentacionin përkatës, në bazë të të cilave do të shqyrtohej kjo ankesë. Vlen të
ritheksojmë se Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë administrative, i cili në
kuptim të nenit 63,1.1 të LPP dhe nenit 57 të VKM nr. 914, datë 29.012.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, shqyrton ankesat mbi vendimet e
marra nga ana Autoritetit Kontraktor, por ligjvënësi qartazi i ka ndarë detyrat dhe
kompetencat e këtyre dy organeve. Pra, KPP nuk mund të marrë tagrin e Njësisë së
Prokurimit dhe të rivlerësojë në themel të gjithë kriteret e veçanta të kualifikimit të
procedurës së prokurimit objekt ankimi.
III.3.4. Operatori ekonomik e ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij
mbi shkeljen e pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku e bazon pretendimin e tij
në lidhje me hartimin e kritereve të veçanta të kualifikimit në kundështim me lex specialis.
Është barrë e operatorit ekonomik që të përcaktojë se në cilin fakt apo rrethanë e mbështet
pretendimin e tij për hartimin e kritereve të veçanta të kualifikimit.
III.3.5. Komisioni i Prokurimit Publik thekson dallimin e qartë – në gjykimin e tij, ndërmjet
një pretendimi të një operatori ekonomik që ngre shqetësim mbi hartimin e një ose disa
kritereve të veçanta të kualifikimit, të identifikuara qartësisht nga ky i fundit dhe,
pretendimit/pretendimeve të këtij operatori apo të cilitdo operatori pjesmarrës në një
procedurë prokurimi publik ndaj mënyrës së hartimit të të gjithë kritereve në a-priori, nga
ana tjetër.
III.3.6. Një ankim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicje të qarta, mbi shkeljen e
pretenduar në drejtim të hartimit të kritereve të veçanta të kualifikimit, akoma më tej pa
identifikuar se për cilin prej kritereve parashtrohen pretendime do të konsiderohet abuziv, në
kundërshtim me qëllimin e veprimtarisë së Komisionit, pasi cënon efikasitetin dhe
shpejtësinë e procedurës së prokurimit publik dhe nuk do të merret në shqyrtim nga KPP.
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III.3.7. KPP është paraparë nga ligji si një quasi gjykatë. Si e tillë në vendimarrjen e tij,
Komisioni i Prokurimit Publik zbaton parimet kryesore të së drejtës. Një prej tyre është edhe
parimi juridik i cila thekson faktin se gjykata vendos në bazë të akuzave ( pretendimeve) dhe
provave. Komisioni i Prokurimit Publik refuzon të vendoset në pozitën e avokatit të
ankimuesit e të investohet mbi një ankim i cili nuk mbështetet në asnjë argument, por vetëm
mbi pretendime hipotetike e dyshime të paarsyeshme.
Për rrjedhojë pretendimet e ankimuesit nuk merren shqyrtim.
Përsa më sipër, 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”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Siguria” shpk për
prcedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr.REF-65835-01-25-2017
me objekt “Shërbim privat i sigurisë fizike për vitin 2017“ me fond limit 2,659,200
leke pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në datë 13.02.2017 nga autoriteti
kontraktor Shkolla Shqiptare e Administratës Publike.
2. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës
së Parë, Tiranë.
3. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 198 Protokolli,
Datë 09.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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