KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 619/2019
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 23.09.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Anulimin e shortit të datës 29.07.2019, për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.REF-15970-0329-2019, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me roje private në
TEC Vlorë”– Marreveshje Kuadër - me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat
12 muaj”, me fond limit 3,250,000 lekë (pa tvsh) zhvilluar
në datën 11.04.2019 nga autoriteti kontraktor “Petrol Alba”
sha në likuidim”.

Ankimues:

“Anakonda Security” shpk
Adresa: Lagjia “15 Shtatori, banesë 1-katëshe, nr. 32,
Tepelenë.
“Myrto Security” shpk
Adresa: Rruga “Brigada e XI Sulmuese”, lagjia “Kastriot”,
godina e Albtelecom, kati 3, Fier.

Autoriteti Kontraktor:

“Pertol Alba” sha në likuidim
Rruga: “Kavajës”, Ndërtesa Industriale Nr. 1, Tiranë.
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Subjekt i interesuar:

“Nazeri 2000” shpk
Adresa: Rruga “Kavajës”, Qëndra Condor, kati II, 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”, 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”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ër e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie 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.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë 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.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.

II
Rrethanat e çështjes
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II.1 Në datën 29.03.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.REF-15970-03-29-2019, me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes me roje private në TEC Vlorë”– Marreveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të
gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 3,250,000 lekë (pa tvsh)
zhvilluar në datën 11.04.2019 nga autoriteti kontraktor “Pertol Alba” sha në likuidim”
II.2. Në datën 16.04.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës, janë njoftuar elektronikisht
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi klasifikimin e ofertave dhe ofertuesit
e skualifikuar si vijon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Semani Security
Star Security Service
Anakonda Security
Aulona Pol 1
Mandi 2K
Myrto Security
Nazeri 2000

3158904.92
3160155.60
3160218.16
3160218 .16
3160218 .16
3160218 .16
3160218 .16

skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

II.3. Komisioni i Prokurimit Publik pas ankesave të operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” shpk
“Mandi 2K” shpk dhe “Star Security Service” shpk, me vendimin KPP 410/2019, datë
27.06.2019 vendosi:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me Nr.REF-15970-03-29-2019, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me
roje private në TEC Vlorë”– Marreveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 3,250,000 lekë (pa tvsh)
zhvilluar në datën 11.04.2019 nga autoriteti kontraktor “Pertol Alba” sha në likuidim”.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Star Security Service” shpk, për procedurën
e prokurimit objekt ankimi.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik
“Mandi 2K” shpk dhe të korrigjojë shkeljet, duke e skualifikuar këte operator ekonomik.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Nazeri 2000” shpk.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”.
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II.4. Në datën 03.07.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës, janë njoftuar elektronikisht
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi klasifikimin e ofertave gjatë
rivlerësimit, në bazë të vendimit KPP 410/2019, datë 27.06.2019 si vijon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Semani Security
Star Security Service
Anakonda Security
Aulona Pol 1
Mandi 2K
Myrto Security
Nazeri 2000

3158904.92
3160155.60
3160218.16
3160218 .16
3160218 .16
3160218 .16
3160218 .16

skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

II.5. Referuar Informacionit të Autoritetit Kontraktor rezulton se, nga ana e këtij të fundit është
realizuar hedhja e shortit më datë 29.07.2019, për operatorët ekonomikë të kualifikuar që kanë
ofertuar me të njëjtën vlerë, në prani të përfaqësuesve të operatorëve ekonomikë me autorizim.
II.6. Në datën 30.07.2019 operatori ekonomik “Anakonda Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar shortin e zhvilluar më datë 29.07.2019, me
pretendimet si më poshtë vijon:
“Ne date 29.07.2019 u zhvillua procedura e hedhjes se shortit per shpalljen e fituesit per
proceduren e prokurimit me objekt "Sherbimi i ruajtjes me roje private ne TEC Vlore". Duke
qene se konstatuam parregullsi ne hedhjen e shortit po paraqesim kete formular ankese konform
nenit 63 te LPP dhe nenit 78 te RrPP.
KVO deklaroi fillimisht se do te hidhej nje short i vetem me gogla per shpalljen e fituesit dhe
terheqja do te behej sipas rendit alfabetik te O.E. Pas kundershtimeve te O .E “Nazeri 2000”
shpk , KVO vendosi qe terheqja te kryhej sipas SPE dhe konkretisht (sipas KVO) i pari do te
terhiqte O.E. “Nazeri 2000” shpk, i dyti O.E. “Myrto Security” shpk dhe i treti O.E . “Anakonda
Security” shp k. Fakt i pranuar edhe nga A.K ne pergjigjen me Nr .Prot 07/44, date 01.08.2019,
kthyer ankeses se shoqerise tone.
Nderkohe qe klasifikimi i ofertave sipas SPE eshte :
Subjekti Vleresimet per tenderin "Sherbimi i ruajtjes rne roje private ne TEC Vlore" (Faza e
vleresimit te tenderit)
Operatoret Ekonomike

vlera te ofertuara

Refuzuar

SEMANI SECURITY

3158904 .92

Po

STAR SECURITY Service

3160155 .60

Po

ANAKONDASECURITY

3160218.16

Jo

MYRTO SECURITY

31602 18.16

Jo
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NAZERI - 2000

31602 18.16

Jo

AULONA-POL-1

316021 8. 16

Po

MANDl- 2K

316021 8. 1 6

Po

Pra, megjithese shoqeria jone duhet te terhiqte e para.
Pas terheqjes se gogles, O.E. Nazeri 2000 shpk nuk rezultoi fitues dhe ne keto kushte
nuk lejoi vazhdimin e procedures .
KVO deklaroi organizimin e nje shorti tjeter tanime duke ndryshuar formen, pra jo me nje short
dhe me gogla, por dy shorte dhe me zarfa. Pra, nje short per rradhen dhe nje short per
fitues.
Pas hedhjes se shortit per radhen e terheqjes per shpalljen e fituesit, rezultoi se i pari do te
terhiqte O.E. “Myrto Security” shpk, i dyti O.E. “Nazeri 2000” shpk dhe i treti “Anakonda
Security” shpk.
O.E “Myrto Security” shpk terhoqi numrin 2 duke u klasifikuar ne kete menyre ne vend te dyte
kurse O.E “Nazeri 2000” shpk terhoqi zarfin dhe deklaroi se i ra numri 1 edhe pse perfaqesuesi
i “Myrto Security” shpk qe ndodhej me prane tij deklaroi se ishte numri 3.
Ne keto momente u krijua konfuzion dhe KVO e toleroi nje gje te tille .
Perfaqesuesi i shoqerise tone dhe ai i O.E. “Myrto Security” sh pk nuk e konsideruan te
rregullt proceduren dhe njedhimisht nuk e firmosen procesverbalin e hedhjes se shortit.
Bazuar ne nenin 63 te LPP dhe nenin 78 te RrPP paraqesim kete ankese prane AK duke kerkuar
anullimin e shortit te dates 29.07.2019 si te pavlefshem dhe hedhjen e nje shorti te ri”.
II.7. Me shkresën Nr.07/44 prot, datë 01.08.2019 autoriteti kontraktor e ka vënë në dijeni
akimuesin “Anakonda Security” shpk lidhur me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij.
II.8. Në datën 07.08.2019, operatori ekonomik “Anakonda Security” shpk ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.9. Në datën 30.07.2019 operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar shortin e zhvilluar më datë 29.07.2019, me pretendimet
si më poshtë vijon:
“Ne daten 11.04.2019 paraqitem oferte ne proceduren e prokurimit me objekt "Sherbimi i
ruajljes me roje private ne TEC Vlore". Ne perfundim te procedures se shqyrtimit te ofertave dhe
ankimit administrativ , ne daten 24.07.2019 , nga Autoriteti Juaj Kontraktor u njoftuam se ne
daten 29.07.2019 ora 10.00 dote zhvillohej shorti per percaktimin e operatorit ekonomik fitues
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midis 3 (tre) operatoreve ofertat e te cileve ishin te vlefshme, e konkretisht "Myrto Security",
"Anakonda Security" dhe "Nazeri 2000".
Sipas njoftimit, ne daten 29.07.2019 ora 11.00, u paraqitem prane Autoritetit Kontrakor,
nepermjet perfaqesuesit Tone te Autorizuar.
Nga zyrtaret e Autoritetit Kontraktor na u be i njohur procedura e hedhjes se shortit. Fillimisht
nga zyrtaret e Autoritetit Kontraktor u vendos se dote hidhej nje short i vetem me gogla per
shpalljen e fituesit dhe terheqja do te behej sipas rendit alfabetik te operatoreve ekonomike. Pas
kundershtimit te operatorit “Nazeri 2000", i cili nuk ishte dakort qe radha te ishte sipas rendit
alfabetik, zyrtaret e AK vendosen qe me qellim favorizimin e ketij operatori radha e terheqjes te
ishte sipas renditjes se operatoreve ekonomik ne sistemin elektronik te prokurimeve (SPE) te
APP, sipas te cilit radha e terheqje , per ofertat e vlefshme , duhet te ishte:
1. "Anakonda Security" Sh.p.k
2. "Myrto Security" Sh .p .k
3. "Nazeri 2000" Sh.p.k.
Ne kundershtim me kete renditje, ne mashtrim te faktit, zytaret e Autoritetit Kontraktor, thane dhe
njekohesisht vendosen qe radha e terheqjes do te ishte :
1. "Nazeri 2000" Sh .p.k.
2. "Myrto Security" Sh.p.k
3. "Anakonda Security" Sh .p.k
pra ne menyre te qellimshme, me qellim favorizimin e operatorit “Nazeri 2000" shpk
tjetersuan renditjen e SPE. Kete parregullsi perfaqesuesi i “Myrto Security” shpk, por edhe
perfaqesuesi i “Anakonda Security" shpk e kundershtuan, por nga zyrtaret e Autoritetit
Kontraktor ne menyre arrogante u vendos qe i pari do te terhiqte shortin operatori “Nazeri
2000".
Pas kesaj parregullsie u procedua me hedhjen e shortit, dhe i pari terhoqi perfaqesuesi i
“Nazeri 2000" shpk dhe pas terheqjes rezutoi se Ai “kapi" goglen qe kishte brenda numrin 3,
dhe shorti duhet te vazhdonte me terheqjen e perfaqesuesve te 2 operatoreve te tjere (Anakonda
Security dhe Myrto Security). Ne kete moment ne menyre te pa shpjegueshme nga zyrtaret e AKse, u vendos qe ky short duhet te anullohej dhe te hidhej nje short tjeter, kesaj radhe me zarfa.
Kjo vendimarrje e e zyrtareve te AK u kundershtua nga perfaqesuesit e operatoreve “Myrto
Security" shpk dhe Anakonda Security"shpk, por kundershtimet nuk u moren ne konsiderate.
Zyrtaret e Ak perfundimisht vendosen te hedhin serish shortin. Pas hedhjes se shortit per
rradhen e terheqjes, rezultoi se i pari do te terhiqte “Myrto Security" shpk, i dyti “Nazeri 2000”
shpk dhe i treti “Anakonda Security" shpk.
“Myrto Security" shpk terhoqi zarfin me numrin 2, duke u klasifikuar ne kete menyre ne vend te
dyte, ndersa “Nazeri 2000” shpk terhoqi zarfin dhe deklaroi se ne zarf ishte numri 1, por ne fakt
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ishte ishte numri 3. Ne kete moment zytaret e AK deklaruan fitues te shortit “Nazeri 2000", duke
nderprere proceduren e shortit, pa terhequr zarfin e ngelur operatori “Anakonda Security" shpk.
Per shkak te ketyr parregullsive perfaqesuesi Yne kundershtoi dhe refuzoi te nenshkruante
procesvebalin.
Te gjitha procedurat e ndjekura nga zyrtaret e AK ne kete procedure Shorti, kishin per qellim
vetem favorizimin e operatorit “Nazeri 2000"shpk deri ne shpalljen fitues te tij. Kjo provohet
nga ndryshimi ne menyre te perseritur i vendimarrjeve, tjetersimi i renditjes se SPE. Pra qellimi i
vetem i zyrtareve te AK ishte shpallja fitues i operatorit “Nazeri 2000" shpk, ne kundershtim me
parimet e LPP, qe jane barazia e operatoreve , transparenca ....etj.
Nga sa mesiper kerkojme :
•
Pranimin e ankeses se operatorit ekonomik "MYRTO Security" Sh.p.k.
•
Anullim te shortit date 29.07.2019, dhe zhvillimin e nje tjeter procedure shorti
Transparente”.
II.10. Me shkresën Nr.07/45 prot, datë 01.08.2019 autoriteti kontraktor e ka vënë në dijeni
akimuesin “Myrto Security” shpk lidhur me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij.
II.11. Në datën 09.08.2019, operatori ekonomik “Myrto Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.12. Në datën 23.08.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me
nr.prot.1383/2, shkresa e autoritetit kontraktor nr. 115/3, datë 22.08.2019, ku bashkëngjitur
ndodhet dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomikë “Anakonda Security” shpk dhe “Myrto
Security” shpk për anulimin e shortit të datës 29.07.2019 për procedurën e prokurimit të
sipërcituar, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesve për parregullsi në hedhjen e shortit, nga shqyrtimi
në tërësi i ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur saj, Komisioni konsaton se te tre

7

operatorët ekonomikë të kualifikuar dhe që kanë ofertuar me vlerë të njëjtë, kanë marrë pjesë në
hedhjen e shortit të organizuar nga autoriteti kontraktor në datën 29.07.2019.
III.1.2. Referuar procesverbalit të mbajtur nga AK në datë 29.07.2019, mbi procedurën e hedhjes
së shortit për caktimin e fituesit për procedurën e prokurimit objekt ankimi, përcaktohet si vijon:
“Autoriteti Kontraktor ka zhvilluar shortin midis operatoreve ekonomike me vlere te
barabarte me date 29.07.2019, dhe ka mbajtur proces-verbalin Nr.07/38Prot. date
29.07.2019. Ne hedhjen e shortit kane qene prezent perfaqesuesit e shoqerive Anakonda
Security, Myrto Security, Nazeri 2000 te shoqeruar me dokumenta identifikimi. Me
miratimin e operatoreve ekonomike dhe te KVO si fillim u vendos qe shorti te hidhej me gogla
duke iu referuar renditjes sipas njoftimit te printuar nga sistemi per njoftimin e
operatoreve ekonomike per zhvillimin e shortit, pasi perfaqesuesi i Nazeri 2000 nuk ishte
dakord me rendin alfabetik. Sipas kesaj liste bashkelidhur, rezultonte Nazeri i pari, Myrto i dyti
dhe Anakonda e treta. Per shkak te sjelljes se dyshimte te perfaqesuesit te Nazeri 2000 ne
perzgjedhjen e gogles, shorti u anullua dhe pas nje debati u ra dakord midis anetareve te KVO
dhe operatoreve ekonomike qe shorti te zhvillohej me terheqjen e zarfave 2 here. Nje here per te
percaktuar rradhen e terheqjes dhe nje here per te percaktuar fituesin e shortit. Rradha e
terheqjes per shortin e pare me zarfa u ra dakord midis operatoreve qe do te zhvillohej
sipas po se njejtes liste te printuar nga sistemi per njoftimin e operatoreve ekonomike per
shortin. Ne kete menyre filloi zhvillimi i shortit te pare qe do te percaktonte rradhen e terheqjes .
I pari terhoqi perfaqesuesi i Nazeri 2000 zarfin ku ndodhej nr.2, i dyti terhoqi perfaqesuesi i
Myrto Security zarfin ku ndodhej nr.1 dhe i treti terhoqi Administratori i Anakonda
Security zarfin ku ndodhej nr. 3. Komisioni pergatiti 3 zarfa te tjere per hedhjen e shortit. I pari
terhoqi perfaqesuesi i Myrto Security, zarfin ku ndodhej nr. 2, i dyti terhoqi perfaqesuesi i
Nazeri 2000 zarfm ku ndodhej nr. 1 dhe i treti terhoqi Administratori i Anakonda Security
zarfin ku ndodhej nr. 3. Menjehere pas kesaj, perfaqesuesit e Myrto Security dhe Anakonda
Security kerkuan qe shorti te perseritet duke mos dhene argumenta per kete pretendim. Duke
qene se shorti u zhvillua sipas rregullave te pranuara nga operatoret ekonomike deri ne
hapjen e zarfave, KVO e konsideroi te paarsyeshme kete kerkese, duke pranuar si renditje te
shortit 1. Nazeri 2000, 2. Myrto Security, 3. Anakonda Security dhe si rrjedhoje Nazeri 2000 si
fituesi i ketij shorti. Operatoret ekonomike Myrto dhe Anakonda u larguan pa firmosur procesverbalin.
Me date 30.07.2019 dhe 31.07.2019 operatoret ekonomike: Anakonda Security dhe Myrto
Security paraqiten ankesat e tyre prane AK ne lidhje me shortin. Menjehere me paraqitjen e
ankesave AK urdheroi pezullimin e procedures dhe trajtimin e ankesave nga Komisioni i
Shqyrtimit te Ankesave. Me date 01.08.2019 AK u kthen pergjigje operatoreve ekonomike
ankimues ne zbatim te vendimeve te KSHA duke mbeshtetur argumentin mbi proces- verbalin e
hedhjes se shortit dhe rrjedhimisht duke e refuzuar kerkesen e tyre per perseritjen e shortit.
Sqarojme se procedura e hedhjes se shortit ka qene plotesisht e rregullt nga anetaret e KVO, dhe
kryetarja e NJP qe ka qene prezent ne mbajtjen e procesverbalit; kane kerkuar prishjen e shortit
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me gogla kur eshte pare dukshem sjellje e papranueshme dhe e dyshimte nga operatori ekonomik
Nazeri 2000; jane munduar te qetesoje debatin midis operatoreve ekonomike duke i lejuar ata qe
te vendosnin per metodologjine e hedhjes se shortit, ate me zarfa; Nuk kane lejuar qe operatoret
ekonomike vetem ti deklaronin numrat por kane qene te vemendshem per ti identifikuar numrat
brenda zarfave. Lista qe operatoret ekonomike kerkonin nga sistemi, nuk mund te aksesohej nga
spe, per shkak se ajo renditje u shkon operatoreve, e vetmja liste renditjeje qe stafi kishte ne
dispozicion ishte ajo e njoftimit te operatoreve ekonomike per hedhjen e shortit, e cila u pranua
pa asnje problem nga operatoret ekonomike, perndryshe ata nuk do te kishin lejuar hedhjen e
shortit.”.
III.1.3. Në lidhje me pretendimet e operatorëve ekonomikë “Anakonda Security” shpk dhe
“Myrto Security” shpk mbi mënyrën e zhvillimit të shortit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se referuar procesverbalit të zhvillimit të shortit datë 29.07.2019, vënë në dispozicion nga AK,
rezulton se pjesëmarrës në procedurën e zhvillimit të shortit ka qenë edhe përfaqësuesit e
operatorëve ekonomikë “Anakonda Security” shpk dhe “Myrto Security” shpk; të cilët kanë
shfaqur kundërshtime për zhvillimin e shortit, konkretisht në lidhje me:
- rendin me të cilin do të tërhiqnin goglat operatorët ekonomikë pjesëmarrës (renditje sipas
njoftimit të operatorëve për zhvillimin e shortit dhe jo sipas rendit alfabetik të propozuar
fillimisht nga autoriteti kontraktor);
- mënyrën e tërheqjes së goglës nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk,
- ripërsëritjen e shortit kësaj radhe me zarf;
- si dhe me procedurën e tërheqjes së zarfave.
Komisioni konstaton se përfaqësuesit e e operatorëve ekonomikë “Anakonda Security” shpk dhe
“Myrto Security” shpk kanë shfaqur kundërshtime për zhvillimin e shortit, e për këtë arsye, nuk
kanë nënshkruar as procesverbalin përkatës.
III.1.4. Komisioni konstaton se, pretendimet e ngritura në ankesë nga ana e operatorëve
ekonomikë “Anakonda Security” shpk dhe “Myrto Security” shpk, dëshmojnë për paregullsi
gjatë hedhjes së shortit, parregullsi që konsistojnë në mungesën e transparencës ne procesin e
përgatitjes dhe hedhjes së shortit nga ana e autoritetit kontraktor, ku fillimisht kjo e fundit ka
ndryshuar rendin e propozuar me të cilin do të tërhiqnin goglat operatorët ekonomikë
pjesëmarrës (nga KVO është propozuar që radha tërheqjes së goglave do të ishte sipas rendit
alfabetik dhe më pas është vendosur që tërheqja do të bëhej sipas renditjes sipas njoftimit të
operatorëve për zhvillimin e shortit), megjithëse kjo është kundërshtuar nga dy operatorë
ekonomikë pjesmarrës “Anakonda Security” shpk dhe “Myrto Security” shpk. Parregullsitë kanë
vijuar më pas me mënyrën e tërheqjes së goglës nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk (ku
dhe vetë autoriteti kontraktor pranon që ka qënë e dyshimtë), që ka vijuar me pas me anulimin e
shortit të hedhur me gogla si dhe përsëritjen e shortit në fjalë, kësaj radhe duke e zëvendësuar me
zarfa, gjë që është kundershtuar sërish nga dy operatorët ekonomikë pjesmarrës “Anakonda
Security” shpk dhe “Myrto Security” shpk, të cilët nuk kanë nënshkruar as procesverbalin
përkatës për hedhjen e shortit. Të gjitha parregullsitë e lartpërmendura dëshmojnë për mungesë
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totale transparence dhe një mënyrë abuzive të zhvillimit të shortit nga ana e autoritetit kontraktor,
çka i legjitimon ankimuesit në pretendimet e ngritura në ankesë. Referuar argumentave të
ankimuesve dhe dokumentacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor KPP, gjykon se hedhja e
shortit nga autoriteti kontraktor në datën 29.07.2019, është bërë në kundërshtim të hapur me
ligjin dhe pretendimet e ankimuesve për anulimin e shortit, janë të drejta dhe do të merren në
konsideratë nga Komisioni.
Sa më sipër pretendimi i operatorve ekonomikë “Anakonda Security” shpk dhe “Myrto Security”
shpk qëndron.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, 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 pranojë ankesën e operatorëve ekonomikë “Anakonda Security” shpk dhe “Myrto
Security” shpk për anulimin e shortit të datës 29.07.2019, për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me Nr.REF-15970-03-29-2019, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes
me roje private në TEC Vlorë”– Marreveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të
gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 3,250,000 lekë (pa
tvsh) zhvilluar në datën 11.04.2019 nga autoriteti kontraktor “Petrol Alba” sha në
likuidim”.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë shortin e datës 29.07.2019 dhe të ripërsërisë shortin.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Anakonda Security” shpk dhe “Myrto Security” shpk.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1376 Prot; Datë 07.08.2019
Nr. 1383 Prot; Datë 09.08.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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