REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
Adresa: Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr.3, Kati II, Tiranё, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 851

Nr.546/3 prot

Tiranë, më 15.05.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Ales” sh.p.k.
Rr. Sanatariumit, Sauk,

TIRANË
Prokurorisё sё Rrethit Gjyqёsor
DURRËS

Pёr 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, VKM nr. 1, datё 10.01.2007
“Pёr rregullat e prokurimit Publik”, i ndryshuar, Ligji nr. 9920, datë
19.05.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, Ligji
nr. 7703, datë 11.905.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e
Shqipërisë”.
Nё datёn 15.05.2013 Komisioni i Prokurimit Publik i mbledhur në prani të Kryetarit, dhe
të anëtarëve, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 546
prot., datë 02.05.2013, të operatorit ekonomik “Ales” sh.p.k., me seli në Tiranё, për
procedurën e prokurimit “Kёrkesё pёr Propozim” me objekt: “Shёrbimi i ruajtjes dhe i
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sigurisё fizike me roje private tё Prokurorisё sё Rrethit Gjyqёsor Durrёs”, me fond limit
1.534.455 lekë (pa T.V.SH.), të zhvilluar në datë 08.03.2013 nga autoriteti kontraktor,
Prokuroria e Rrethit Gjyqёsor Durrёs.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik “Ales” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se subjekti
ankimues ka 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.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:


operatori ekonomik ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit
kontraktor dhe më pas ka paraqitur ankesë, me tё njёjtin 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 përcaktuara në
ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar;



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 të operatorit ekonomik “Ales” sh.p.k.
Nga shqyrtimi i ankesёs, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në
lidhje me këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik
ankimues dhe autoriteti kontraktor, konstatojmë si vijon:


Në datë 26.02.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kёrkesё pёr propozim”
me objekt: “Shёrbimi i ruajtjes dhe i sigurisё fizike me roje private tё Prokurorisё
sё Rrethit Gjyqёsor Durrёs”;



Nё datё 08.03.2013 ёshtё zhvilluar procedura e mёsipёrme e prokurimit nё tё cilёn
kanё marrё pjesё operatorёt ekonomikё si vijon:
1. “Vrana Security Group” sh.p.k. – 1.287.202,5 lekё (pa tvsh) – ofertё e
skualifikuar;
2. “Eurogjici Security” sh.p.k. – 1.288.344 lekё (pa tvsh) – ofertё e kualifikuar;
3. “Ales” sh.p.k. – 1.287.517,5045 lekё (pa tvsh) – ofertё e kualifikuar;
4. “Eurogjici Security 1” sh.p.k. – 1.287.524 lekё (pa tvsh) – ofertё e kualifikuar;
5. “Pelikani Security” sh.p.k. – 1.294.772,85 lekё (pa tvsh) – ofertё e kualifikuar;
6. “Nazeri 2000” sh.p.k. – 1.287.527,85 lekё (pa tvsh) – ofertё e kualifikuar;
7. “Toni Security” sh.p.k. – 1.272.542 lekё (pa tvsh) – ofertё e skualifikuar.



Nё datё 13.03.2013 ofertuesit janё njoftuar nga autoriteti kontraktor pёr
kualifikimin pёrfundimtar tё ofertave;
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Në datë 15.03.2013 shoqёria “Pelikani Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor;



Nё datё 21.03.2013 autoriteti kontraktor me shkresё nr. 3947 prot., i ka kthyer
pёrgjigje shoqёrisё “Pelicani Security” sh.p.k., duke refuzuar ankesёn;



Nё datё 26.03.2013 operatori ekonomik ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё
Komisionit tё Prokurimit Publik. Nga ankimuesi deklarohet se operatorёt
ekonomikё “ALES” sh.p.k., “Eurogjici Security 1” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k.
dhe “Eurogjici Security” sh.p.k., nuk kanё respektuar shtojcёn 7 tё dokumenteve tё
tenderit, pasi nuk kanё plotёsuar nё mёnyrё tё rregullt shpenzimet: a. Uniformё; b.
Radiolidhje; c. Zёri i fitimit tё shoqёrisё;



Nё datё 16.04.2013 me vendim nr. 331/3 prot., Komisioni i Prokurimit Publik i ka
kthyer pёrgjigje ankimuest, duke pranuar ankesёn. Konkretisht nga ana e
Komisionit tё Prokurimit Publik ёshtё vendosur skualifikimi i shoqёrive “ALES”
sh.p.k., “Eurogjici Security 1” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k.;



Nё datё 19.04.2013 autoriteti kontraktor, ka zbatuar vendimin e Komision it tё
Prokurimit Publik, duke bёrё rivlerёsimin e ofertave tё operatorёve ekonomikё tё
pranuar nё sistem dhe duke skualifikuar shoqёritё “ALES” sh.p.k., “Eurogjici
Security 1” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k.;



Nё datё 23.04.2013 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё autoritetit kontraktor,
duke pretenduar skualifikimin e shoqёrisё “Pelikani Security” nga kjo procedurё
prokurimi, pasi nuk plotёson kriteret pёr kualifikim tё hartuara nga autoriteti
kontraktor;



Nё datё 25.04.2013, me shkresё nr. 5628/1 prot., autoriteti kontraktor i kthen
pёrgjigje ankimuesit, duke refuzuar ankesёn. Nga ana e autoritetit kontraktor
deklarohet se nga ana e tij ёshtё zbatuar vendimi nr. 331/3, datё 16.04.2013 i
Komisionit tё Prokurimit Publik dhe bazuar nё nenin 63 tё ligjit “Pёr prokurimin
publik”, ankimuesi mund t’i drejtohet Komisionit tё Prokurimit Publik, apo
gjykatёs pёrkatёse pёr shqyrtimin e mosmarrёveshjes administrative;



Nё datё 02.05.2013 ankimuesi paraqet ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik. Nga ana e ankimuesit nё formularin e ankesё kёrkohet skualifikimi i
shoqёrisё “Pelikani Security” sh.p.k. me pretendimin se:
1. Nё pikёn 4, tё kritereve tё veçanta pёr kualifikim ёshtё kёrkuar: “Autorizim
individual pёr operatorin ofertues, lёshuar nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare pёr “Radiokomunikim dhe Alarm”, konform ligjit nr.
9918, datё 19.05.20108, ku pёrfshihet qyteti i Durrёsit, zonё nё tё cilёn
operatori ekonomik konkurron”. Shoqёria “Pelikani Security’ sh.p.k. nuk e
pёrmbush kёtё kriter, pasi nё Autorizimin e tij, lёshuar nga AKEP, plotёson
kёrkesёn pёr Radiokomunikimin, por nuk plotёson kёrkesёn pёr “Radioalarm
(Alarm);
2. Shoqёria “Pelikani Security” sh.p.k. nuk ka tё siguruar dhe deklaruar nё
listёpagesa titullarin e subjektit, gjё e cila bie ndesh me ligjin nr. 9920, datё
19.05.2008 “Pёr procedurat tatimore nё Republikёn e Shqipёrisё”. Shmangia
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nga detyrimi ligjor pёrbёn evazion fiskal, duke i sjellё nё kёtё mёnyrё dёm tё
konsiderueshёm ekonomik buxhetit tё shtetit.
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkangjitur si dhe dokumenteve të dërguara
nga autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
1. Pёrsa i pёrket pretendimit tё parё tё parashtruar nga ankimuesi rezulton se nё
dokumentet e tenderit, kriteret e veçanta pёr kualifikim, pika 4 ёshtё parashikuar:
“Autorizim Individual për operatorin ofertues lëshuar nga Autoriteti i
Komunikimeve Elektronike dhe Postare për “Radiokomunikim dhe Alarm”,
konform ligjit nr. 9918 datë 19.05.2008, ku të përfshihet qyteti i Durrësit, zonë në
të cilën operatori ekonomik konkurron”.
Pas verifikimit tё dokumemtacionit tё ofertёs tё paraqitur nga shoqёria “Pelikani
Security” sh.p.k. rezulton se ёshtё paraqitur Autorizimi Individual Nr. 284/3, datё
26.04.2012, lёshuar nga AKEP.
Nё kёtё autorizim ёshtё pёrcaktuar si zonё mbulimi pёr Radiokomunikim, Rrethi
Tiranё, Durrёs, Krujё – 40 km, ndёrkohё qё pёr Radioalarmin nuk ёshtё pёrfshirё
qyteti i Durrёsit.
Pёr pasojё nga ana e shoqёrisё “Pelikani Security” sh.p.k. e pёrmbush kriterin e
mёsipёrm pёr kualifikim nё lidhje me radiokomunikimin, ndёrsa nuk e plotёson
kёtё kriter nё lidhje me radioalarmin (alarm), nё kundёrshtim me sa pёrcaktuar nё
kriterin e mёsipёrm pёr kualifikim.
Mbёshtetur nё sa mёsipёr, pretendimi i ankimuesit qёndron.
2. Pёrsa i pёrket pretendimit tё dytё tё parashtruar nga ankimuesi rezulton nё
listёpagesat e paraqitur se nё dokumentet e tenderit, kriteret e veçanta pёr
kualifikim, pika 6 ёshtё parashikuar: “Vёrtetim nga administrata tatimore për
numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Maj - Dhjetor 2012, shoqëruar me
listëpagesat e sigurimeve shoqërore, ku operatori ekonomik duhet të ketë të
siguruar, mesatarisht 5 punonjës shërbimi”.
Pas verifikimit tё listёpagesave tё paraqitura nga shoqёria “Pelikani Security”
sh.p.k. rezulton i siguruar Z. G.D., nё rolin e administratorit dhe juristit tё
shoqёrisё.
Theksojmё gjithashtu se ёshtё kompetencё e organeve tatimore verifikimi i pagesёs
sё detyrimeve tatimore si dhe kontrolli mbi zbatueshmërinë e ligjit nr. 9920, datë
19.05.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar si
dhe ligjit nr. 7703, datë 11.905.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar.
Mbёshtetur nё sa mёsipёr, pretendimi i ankimuesit nuk qёndron.
Po nga informacioni i paraqitur nga autoriteti kontraktor, konstatohet se nё datё
30.04.2013 është lidhur kontrata midis këtij të fundit dhe operatorit ekonomik të
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shpallur fituese, “Pelikani Security” sh.p.k. Gjithashtu nё datё 03.05.2013 ёshtё bёrё
njoftimi i kontratёs sё nёnshkruar nё sistem.
Nё lidhje me sa mёsipёr, mbёshtetur nё nenin 64, pika 4/b, tё ligjit “Pёr prokurimin
publik”, tё ndryshuar ku thuhet se: “Pas lidhjes sё kontratёs, kur Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se njё vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ёshtё nё
kundёrshtim me ndonjё nga dispozitat e kёtij ligji, ka tё drejtё….tё marrё njё vendim
deklarativ, nё bazё tё tё cilit pushteti gjyqёsor mund tё dёmshpёrblejё ankuesin, qё ka
pёsuar humbje ose dёme, si rezultat i shkeljes sё kёtij ligji”, Komisioni i Prokurimit
Publik udhёzon operatorin ekonomik qё t’i drejtohet pushtetit gjyqёsor pёr tё kёrkuar
dёmshpёrblimet pёrkatёse.
Pёrsa mësipër, në përputhje me nenin 19/1 e në vijim të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenin 28 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.
184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,
Vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Ales” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Kёrkesё pёr Propozim” me objekt: “Shёrbimi i ruajtjes
dhe i sigurisё fizike me roje private tё Prokurorisё sё Rrethit Gjyqёsor Durrёs”, me
fond limit 1.534.455 lekë (pa T.V.SH.), të zhvilluar në datë 08.03.2013 nga
autoriteti kontraktor, Prokuroria e Rrethit Gjyqёsor Durrёs.
2. Operatori ekonomik “Ales” sh.p.k. t’i drejtohet pushtetit gjyqёsor pёr tё kёrkuar
dёmshpёrblimet pёrkatёse nё lidhje me procedurёn e mёsipёrme tё prokurimit.
3. Ngarkohet zyra e financёs qё tё bёjё kthimin e tarifёs financiare tё paguar nga
shoqёria “Ales” sh.p.k.
Relatoi: Denis Martopullo

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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