REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 282/2015
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 11.05.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Kundërshtimi i shortit të zhvilluar në datën 30.04.2015, midis
operatorëve ekonomikë “Cullhaj” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Shërbim i
ruajtjes me roje private”, me fond limit 6.336.205 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datё 27.02.2015, nga autoriteti kontraktor, Spitali Obsetrik
Gjinekologjik “Koço Gliozheni”.

Ankimues:

“Nazeri 2000” sh.p.k.
Rruga “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor: Spitali Obsetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”
Bulevardi “Bajram Curri”, 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 organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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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 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 03.02.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Shërbim i ruajtjes me roje private”, me fond limit
6.336.205 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 27.02.2015, nga autoriteti kontraktor, Spitali
Obsetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”.
II.2. Në datën 27.02.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 16.03.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Ballazhi” sh.p.k.
“Global Security” sh.p.k.
“Leksi Security” sh.p.k.
“Toni Security” sh.p.k.
“Oktapus” sh.p.k.
“Cullhaj” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Dea Security” sh.p.k.
“Ales” sh.p.k.,

4.647.795 Lekë (pa TVSH),
5.804.737 Lekë (pa TVSH),
6.053.360 Lekë (pa TVSH),
6.111.536 Lekë (pa TVSH),
6.111.538 Lekë (pa TVSH),
6.111.557 Lekë (pa TVSH),
6.111.557 Lekë (pa TVSH),
6.111.558 Lekë (pa TVSH),
6.111.560 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
2

“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
“Flena RB” sh.p.k.,
“NSS” sh.p.k.,
“Jori” sh.p.k.

6.115.719 Lekë (pa TVSH),
6.117.356 Lekë (pa TVSH),
6.117.360 Lekë (pa TVSH),
6.118.700 Lekë (pa TVSH),
6.122.950 Lekë (pa TVSH),

i kualifikuar;
i kualifikuar;
i skualifikuar;
i kualifikuar;
i skualifikuar;

II.4. Në këtë procedurë kanë ankimuar operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k., “Cullhaj”
sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k.
II.5. Në datën 02.03.2015, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton kualifikimin e shoqërive “Oktapus” sh.p.k.
dhe “Cullhaj” sh.p.k. me pretendimet e mëposhtme:
a. Nuk kanë parashikuar shpenzimet e detyrueshme ligjore në përputhje me dispozitat ligjore
dhe kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në Dokumentat e Tenderit;
b. Nuk kanë përmbushur kërkesën për vërtetim lëshuar nga furnizuesi i energjisë elektrike që
të vërtetojë shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave
të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri;
c. Nuk kanë përmbushur kërkesën për dokumentin e pagesës mbi likuidimin e AKEP për vitin
2015;
d. Nuk kanë përmbushur kërkesën për paraqitjen e vërtetimit nga DRSHTR për shlyerjen e
detyrimeve për automjetet për vitin 2014 sipas kohës së përmbushjes së kontratës;
II.6. Në datën 20.03.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 259 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.7. Në datën 10.02.2015 operatori ekonomik ankimues “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. Në datën 01.04.2015 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
II.9. Në datën 09.04.2015, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi i shqyrtoi në themel ankesat e
paraqitua nga operatorët ekonomikë ankimues, mori vendimin K.P.P. 173/2015, duke vendosur:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Cullhaj” sh.p.k., për procedurёn
e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Shërbim i ruajtjes me roje private”, me
fond limit 6.336.205 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 27.02.2015, nga autoriteti
kontraktor, Spitali Obsetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k., [...].
3. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., ... në
lidhje me pretendimet mbi shoqërinë “Cullhaj” sh.p.k.
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4. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k., ... në
lidhje me pretendimet mbi shoqëritë “Cullhaj” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k., “Dea
Security” sh.p.k., “Ales” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k.
5. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 16.03.2015 mbi kualifikimin e operatorit ekonomik
“Oktapus” sh.p.k.
6. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke skualifikuar operatorin ekonomik “Oktapus” sh.p.k.
7. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
II.10. Në datën 21.04.2015 autoriteti kontraktor, me shkresën nr. 333 prot., datë 20.04.2015,
njofton se ka zbatuar vendimin K.P.P. 173/2015, datë 09.04.2015 të Komisionit të Prokurimit
Publik, për procedurën e prokurimit me objekt: “Shërbim i ruajtjes me roje private”, me fond
limit 6.336.205 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 27.02.2015, duke skualifikuar operatorin
ekonomik “Oktapus” sh.p.k.
II.11. Në datën 23.04.2015, Komisioni i Prokurimit Publik, me anë të vendimit KPP 173/3 / 2015
vendosi të heqë pezullimin për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt
“Shërbim i ruajtjes me roje private”, me fond limit 6.336.205 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
27.02.2015, nga autoriteti kontraktor, Spitali Obsetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”, duke
lejuar autoritetin kontraktor të vazhdojë më hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
II.12. Në datën 28.04.2015 autoriteti kontraktor, me shkresën nr. 349 prot. ka njoftuar operatorët
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Cullhaj” sh.p.k. se, në datën 30.04.2015 do të organizohet
shorti për operatorin fitues, lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit, pasi këta operatorë
kanë ofertuar me vlerë ekonomike të barabartë.
II.13. Në datën 28.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton përzgjedhjen e fituesit me short midis kësaj
shoqërie dhe operatorit ekonomik “Cullhaj” sh.p.k., duke pretenduar se oferta ekonomike e
paraqitur prej tij është më e ulët se ajo e operatorit ekonomik “Cullhaj” sh.p.k. Sipas ankimuesit,
në bazë të vendimit KPP 173/2015, datë 09.04.2015 të Komisionit të Prokurimit Publik, shoqëria
e cila mbetet e kualifikuar e para është shoqëria “Nazeri 2000” sh.p.k.
II.14. Në datën 30.04.2015 autoriteti kontraktor, zhvilloi shortin midis shoqerive “Nazeri 2000”
sh.p.k. dhe “Cullhaj” sh.p.k. ku, referuar procesverbalit të mbajtur po në këtë datë në prani të
përfaqësuesve të shoqërive “Nazeri 2000” sh.p.k. e “Cullhaj” sh.p.k. si dhe anëtarëve të
komisionit të percaktuar nga autoriteti kontraktor, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
zgjodhi i pari në short dhe ku klasifikua në vendin e dytë, duke bërë në këtë mënyrë që në vendin
e parë të renditej shoqëria “Cullhaj” sh.p.k.
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II.15. Në datën 05.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 361 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij me
pretendimin se:
1. “... Çmimi për njësi (me dy presje dhjetore), numri i rojeve dhe afati i shërbimit, janë të
barabarta si tek oferta e shoqërisë tuaj, ashtu edhe tek oferta e shoqërisë “Cullhaj” sh.p.k.
dhe automatikisht edhe totali (i cili del nga shumëzimi i tyre) është i njëjtë. Fakti se në
ofertën tuaj, në total, keni hequr presjen e dytë, nuk do të thotë që ju keni ofertë më të ulët
se shoqëria tjetër. Përkundrazi, kjo “hile” juaja është shkak për skualifikimin e ofertës.
Megjithatë, autoriteti kontraktor gjykoi se , duke qenë se çmimi për njësi, afati i shërbimit
dhe numri i punonjësve është i barabartë, vendosi të hedhë shortin midis dy shoqërive
“Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Cullhaj” sh.p.k. Në këtë mënyrë, autoriteti kontraktor ka
siguruar trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për operatorët ekonomikë pjesëmarrës në
këtë procedurë prokurimi, conform nenit 1 të LPP…”
2. “Shoqëria juaj ishte pjesëmarrëse në hedhjen e shortit dhe rezultoi humbëse. Pretendimet
tuaja filluan vetëm pas humbjes së shortit ndërkohë që po të kishit vrejtje apo ankesë, duhet
ta kishit bërë përpara hedhjes së tij. Pjesëmarrja në shortin e hedhur tregon se ishit dakort
me vendimin e autoritetit kontraktor për hedhjen e shortit.”
II.16. Në datën 05.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ku kundërshton përzgjedhjen e fituesit me short
midis kësaj shoqërie dhe operatorit ekonomik “Cullhaj” sh.p.k., duke pretenduar se oferta
ekonomike e paraqitur prej tij është më e ulët se ajo e operatorit ekonomik “Cullhaj” sh.p.k.
Sipas ankimuesit, në bazë të vendimit KPP 173/2015, datë 09.04.2015 të Komisionit të
Prokurimit Publik, shoqëria e cila mbetet e kualifikuar e para është shoqëria “Nazeri 2000”
sh.p.k.
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 operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., Komisioni
i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në datën 16.03.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
[...]
“Oktapus” sh.p.k.
“Cullhaj” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
[...]

6.111.538 Lekë (pa TVSH),
6.111.557 Lekë (pa TVSH),
6.111.557 Lekë (pa TVSH),

i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
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III.1.2. Operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., në ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor në datën 02.03.2015, ka kundërshtuar kualifikimin e shoqërive “Oktapus”
sh.p.k. dhe “Cullhaj” sh.p.k. me pretendimet e mëposhtme:
a. Nuk kanë parashikuar shpenzimet e detyrueshme ligjore në përputhje me dispozitat ligjore
dhe kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në Dokumentat e Tenderit;
b. [...];
III.1.3. Komisioni i Prokurimit Publik, në pikën 3 të vendimit KPP 173/2015, datë 09.04.2015,
ka vendosur:
3. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., për
procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Shërbim i ruajtjes me roje
private”, me fond limit 6.336.205 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 27.02.2015, nga
autoriteti kontraktor, Spitali Obsetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”, në lidhje me
pretendimet mbi shoqërinë “Cullhaj” sh.p.k.
III.1.4. 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.1.5. 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.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
referuar në klasifikimin e datës 16.03.2015, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor e më
pas në KPP, duke kërkuar skualifikimin e shoqërisë “Cullhaj” sh.p.k. pasi, referuar renditjes kjo
shoqëri ishtë e renditur në vend të dytë ndërsa shoqëria “Nazeri 2000” sh.p.k. në vendin e tretë,
renditje kjo referuar rendit alfabetik dhe jo vlerës ekonomike të ofertave, pasi të dyja këto
shoqëri kishin të njëjtin çmim të ofertuar të vlerësuar nga autoriteti kontraktor. Referuar këtij
fakti, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. duhej të kishte kërkuar nga autoriteti kontraktor
përcaktimin e saktë të vlerave të ofertuara ku, referuar pretendimit të ankimuesit për vlerën e
ofertuar prej tij, në çdo rast, ai do të ishte i renditur në vendin e dytë, duke mos pasur asnjë
interes për skualifikimin e shoqërisë “Cullhaj” sh.p.k. KPP thekson faktin se, në vendimin KPP
173/2015, datë 09.04.2015, në asnjë moment nuk është shprehur se oferta e cila mbetet e
kualifikuar e para, është ajo e shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k. (siç pretendon ankimuesi në
ankesën e tij), por në vendimin e tij Komisioni i ka qëndruar rezultatit të vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave dhe renditjes së tij të datës 16.03.2015 ku duket qartë se këto dy shoqëri
janë renditur referuar rendit alfabetik, duke ofertuar me vlerë ekonomike të njëjtë.
Gjithashtu, Komisioni gjykon se përgjigjja e autoritetit kontraktor mbi ankesën e shoqërisë
“Nazeri 2000” sh.p.k. është tepër e qartë, e justifikuar drejtë dhe në respekt të nenit 1 të LPP,
duke mundësuar një trajtim të barabartë dhe jo diskriminues midis operatorëve ekonomikë
pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi.
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Akoma më tej, Komisioni i Prokurimit Publik, ka konstatuar se operatori ekonomik “Nazeri
2000” sh.p.k. ka qënë pjesëmarrës në shortin e organizuar nga autoriteti kontraktor ku ka
rezultuar se me vullnet të lirë e ka humbur mundësinë për ta fituar këtë kontratë objekt
prokurimi. Fakti që ankimuesi ka dalë i humbur nga shorti i zhvilluar me operatorin tjetër nuk i
jep atij të drejtën për të ngritur përsëri pretendime mbi paraqitjen e ofertave të ndryshme pasi,
duke qenë se ai e ka pranuar shortin dhe ka marrë pjesë në të.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. 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 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., për
procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Shërbim i ruajtjes me roje
private”, me fond limit 6.336.205 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 27.02.2015, nga
autoriteti kontraktor, Spitali Obsetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni” Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 807 Prot.; Datë 05.05.2015;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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