VENDIM
K.P.P.644/2018
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 02.10.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Përsëritja e shortit të hedhur më datë 11.06.2018 për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr.REF-43732-02-052018 me objekt “Ruajtja e godinës dhe e ambineteve rrethuese të
godinës së institucionit me roje private”, me fond limit 3,168,227
leke pa TVSH, zhvilluar në datë 16.02.2018 nga autoriteti
kontraktor, ZVRPP Shkodër.

Ankimues:

“Nazeri 2000” shpk
Rruga e Kavajës, Qendra Condor, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme
Sheshi 2 Prilli, Shkoder

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”.
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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 ankuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
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 ankimues 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 05.02.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr.REF-43732-02-05-2018 me objekt “Ruajtja e godinës dhe
e ambineteve rrethuese të godinës së institucionit me roje private”, me fond limit 3,168,227 leke pa
TVSH, zhvilluar në datë 16.02.2018 nga autoriteti kontraktor, ZVRPP Shkodër.
II.2. Në datën 16.02.2018 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 05.03.2018 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
Leksi Security
Trezhnjeva
Oktapus

pa ofertë
7988.96
7988.96

I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
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Eurogjici-Security
Toni-Security
Nazeri – 2000
Dani Security

7988.96
7988.96
7988.96
7990.59

I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

II.4. Në datën 11.06.2018 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

Leksi Security
Trezhnjeva
Oktapus
Eurogjici-Security
Toni-Security
Nazeri – 2000
Dani Security

pa ofertë
7988.96
7988.96
7988.96
7988.96
7988.96
7990.59

I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

II.5. Referuar parashtrimeve në ankesë si dhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor
rezulton se më datë 11.06.2018 në ambjentet e ZVRPP Shkoder është hedhur shorti për procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.6. Në datën 14.06.2018, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor në mënyrë të përmbledhur me argumentat si më poshtë:
-

-

Së pari AK duhet të anullojë shortin e zhvilluar pasi ky short rezultoi të jetë jo në përputhje me
dispozitat ligjore. AK ka hedhur shortin para nxjerjes së klasifikimeve ndërkohë që duhet të
kishte nxjerë nëjherë klasifikimet me shoqëritë e kualifikuara për të marrë pjesë në short dhe
më pas të realizonte shortin.
Së dyti autoriteti duhet të aullojë sjortin pasi ky short u mendua të zhvillohej në dy faza. Faza e
parë qe do të përcaktonte rradhën e tërheqjes, faza e dytë ku do të përzgjidhej shoqëria fituese.
Gjatë realizimit të fazës së parë u përzgjodhën numrat e rradhës ndërkohë që gjatë fazës së dytë
u vu një parregullsi e cia cënon transparencën dhe vlefshmërinë e këtij shorti pasi gjatë kësaj
faze tërhoqi e para shoqëria Eurogjici Security dhe rezultoi fituese, tërhoqi më pas shoqëria
jonë ku rezultoi me letern fitues, tërhoqi Trezhnjeva ku dhe ajo doli me letër fitues. Nga ana e
autoritetit u tha se fitues është shoqëria Eurogjici. Kjo mënyrë përzgjedhje nuk ishte aspak e
drejtë pasi duhet të kishte një zarf fitues dhe dy të tjerët duhet të ishin humbësa. Si edhe përpara
përzgjedhjes së zarfave autoriteti duhet të bënte edhe përzjerjen e tyre në prezencë të shoqërive.
Tre letra ku të treja ishin me mbishkrimin fitues ishte e papranueshme kështu që nga ana e
shoqërisë sonë si edhe nga operatori tjeter Trezhnjeva u refuzua firmosja e procesverbalit.
Procesverbali u firmos vetëm nga autoriteti dhe shoqëria Eurogjici fituese sipas tyre. Sa më
sipër në përputhje em dispozitat ligjore autoriteti duhet të korrigjojë shkeljet e kryera duke
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anulluar shortin e datës 11.06.2018 dhe duke rizhvilluar hedhjen e shortit në përputhje me
dispozitat ligjore.
II.7. Autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.1757/3 prot datë 22.06.2018 i kthen përgjigje palës
ankimuese duke vendosur mospranimin e ankesës.
II.8. Në datën 28.06.2018 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.9. Nëpërmjet shkresës nr.6678/1 prot., datë 24.07.2018 protokolluar me tonën me nr.1196/3 datë
27.07.2018 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk për anullimin e
shortit të datës 11.06.2018 për proceduërën e prokurimit të sipërcituar, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se,
III.1.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për parregullsi në hedhjen e shortit , nga shqyrtimi në
tërësi i ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur saj, Komisioni konsaton se operatori ekonomik ka
marrë pjesë në hedhjen e shortit të organizuar nga autoriteti kontraktor në datën 11.06.2018. Referuar
procesverbalit të hedhjes së shortit bashkëngjitur infomacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor
rezulton se në short kanë marrë pjesë edhe operatoret ekonomike “Eurogjici Security” shpk dhe
“Trezhnjeva” shpk të cilët rezultojnë me të njëtën vlerë ekonomike.
III.1.2. Referuar procesverbalit mbi procedurën e hedhjes së shortit për caktimin e fituesit përcaktohet
si vijon: “U përgatitën tre fletë me numrat përkatës për hedhjen e shortit dhe u palosën pa u dalluar
asnjë numër. Secili nga përfaqësuesit tërhoqi nga një fletë dhe në prezencë të komisionit rezulton
rradha e tërheqjes:
2 Nazeri 2000- i dytë
1 Eurogjici Security-i parë
3 Trezhnjeva-i tretë
U hodh shorti i dytë për përcaktimin e fituesit me rardhë 1,2, dhe 3.
Procesverbali mbyllet me renditjen mbi përcaktimin e fituesit që rezulton si më poshtë:
1. Ofertues i parë: Fitues 1 Eurogjici Security
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2. Ofertues i dytë: Fituesi 2 Trezhnjeva
3. Ofertues i tretë : Fituesi 3 Nazeri 2000
Hedhja e shortit u realizua me kamera ku rezulton dhe evidentohet fitues i parë Eurogjici
Security.
III.1.3. Sikundër rezulton edhe më sipër shorti është zhvilluar me dy faza. Njëra që do përcaktonte
rradhën e tërheqjes së fletëve dhe tjetra për përcaktimin e fituesit.
III.1.4. KP,P gjykon se pretendimet e ankimuesit për ripërsëritjen e shortit me argumentat se tërhoqi e
para shoqëria Eurogjici Security dhe rezultoi fituese, tërhoqi më pas shoqëria jonë ku rezultoi me
letern fitues, tërhoqi Trezhnjeva ku dhe ajo doli me letër fitues Kjo mënyrë përzgjedhje nuk ishte aspak
e drejtë pasi duhet të kishte një zarf fitues dhe dy të tjerët duhet të ishin humbësa. Si edhe përpara
përzgjedhjes së zarfave autoriteti duhet të bënte edhe përzjerjen e tyre në prezencë të shoqërive, janë të
pabazuara dhe nuk përbëjnë shkak për anullimin e shortit të datës 11.06.2018. KPP refruar
procesverbalit të mbajtuar nga autoriteti kontraktor në prani të të gjithë ofertuesve pjesamrrës në short
gjykon se procedura është zhvilluar në rregull dhe nuk ka shkak për anullin e saj. KPP gjykon se
autoriteti kontraktor ka zgjedhur një mënyrë të tillë ku ka shënuar brenda letrave fitues i parë, fitues i
dytë dhe fitues i tretë. Rezultoi se fitues i parë të jetë Eurogjici Security. Do të ishte i njëti përfundim
edhe nëse letrat e tjera do të kishin të shkruar humbës dhe jo fitues i dytë dhe i tretë pasi operatori
ekonomik Nazeri 2000 sërish nuk do të ishte fitues i shortit.
III.1.5. KPP gjykon se paregullsi ne hedhjen e shortit ka në rastet e mosnjoftimit në formën e duhur të
një apo më shumë operatorëve për të marrë pjesë në short duke përfshirë këtu edhe ankimuesin, akoma
më tej mund të përbëjë paregullsi pjesmarrja e ndonjë operatori ekonomik që nuk ka ofertuar me të
njëjtën vlerë ekonomike, mungesa e transparencës ne procesin e përgatitjes dhe tërheqjes së zarfave.
Asnjë nga këto momente nuk evidentohen në ankesë e në këtë kuptim ankimuesi nuk provon
pretendimin e tij për parregullsi në këtë proces. Duke qëne se vetë operatori ekonomik ka marrë pjesë
në këtë proces ka pasur mundësinë të përfaqësohet dhe të bëjë zgjedhjen e tij Komisoni gjykon se fakti
që nuk është shpallur fitues në këtë procedurë nuk e legjitimon të ngrejë pretendime për anullimin e
shortit për sa kohë që procedura është zhvilluar rregullisht.
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 oferuesve për tu dhënë atyre
mundësi të marrin pjesë në procedurën e hedhjes së shortit në mënyrëqë të garantohet transparenca dhe
barazia në trajtimin e ofertuesve. Pretendimet e ngritura në ankesë nuk dëshmojnë në asnjë rast për
ndonjë paregullsi gjatë hedhjes së shortit as për mos marrje dijeni lidhur me shortin. Sa më sipër
Komisioni nuk evidenton dhe nuk gjen asnjë shkak në ankesë për parregullsi në hedhjen e shortit nga
ana e autoritetit kontraktor që të mund të legjitimojë ankimuesin në pretendimet e ngritura në ankesë.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k nuk qëndron.
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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 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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr.REF-43732-02-05-2018 me objekt
“Ruajtja e godinës dhe e ambineteve rrethuese të godinës së institucionit me roje private”, me
fond limit 3,168,227 leke pa TVSH, zhvilluar në datë 16.02.2018 nga autoriteti kontraktor,
ZVRPP Shkodër.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1196 Protokolli; Datë 28.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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