KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 373/2015
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 09.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e operatorit ekonomik “Shtiqni” sh.p.k nga procedura e
prokurimit me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me roje civile të Zyrave të
Sektorit Kukës”, Loti 3, me fond limit 1.962.065 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 06.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Rajonit Verior Shkodër. Gjithashtu ngrihen pretendime edhe pёr
ofertues tё tjerё, pjesёmarrёs nё procedurё.
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k nga
procedura e prokurimit me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me roje civile
të Zyrave të Sektorit Kukës”, Loti 3, me fond limit 1.962.065 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 06.04.2015, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Rajonit Verior Shkodër. Gjithashtu ngrihen pretendime
edhe pёr ofertues tё tjerё, pjesёmarrёs nё procedurё.”

Ankimues:

“Shtiqni” sh.p.k
Lagja 4, Pallati 8, Ap.3
Kukës.

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, L.8, H.10, Ap.3
Tiranë
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Autroiteti kontraktor:

Drejtoria e Rajonit Verior Shkodër
Shkodër

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 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 e
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r 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, i cili i ka
refuzuar ato, dhe më pas kanë 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.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 07.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me
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objekt: “Shërbimi i ruajtjes me roje civile të Zyrave të Sektorit Kukës”, Loti 3, me fond limit
1.962.065 lekë (pa TVSH),.
II.2. Në datën 06.04.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 22.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas klasifikimit të autoritetit kontraktor, renditja e ofertave është si më poshtë:
Sabeta
1.752.087 lekë, skualifikuar
Trezhnjeva
1.807.987 lekë, kualifikuar
Eurogjici Security
1.807.987 lekë, skualifikuar
Shtiqni
1.873.056 lekë, skualifikuar
Operatori ekonomi “Shtiqni” sh.p.k është skualifikuar pasi:
1. Nuk ka paraqitur dokumentacionin e nevojshëm për mjetin e kërkuar.
2. Nuk ka paraqitur listpagesat për periudhën 1 janar 2013 deri më 30 shtator 2014.
3. Nuk plotëson kriterin për numrin e punonjësve, nga 10 të kërkuar për vitin 2013 ka
mesatarisht 8.5 punonjës.
4. Oferta e tij ka gabime artimetike, në përllogaritjen e pagës së rojeve, të cilat sjellin
ndryshim të ofertës në masën 9.060%.
Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k është skualifikuar pasi:
1. Nuk ka paraqitur listpagesat e vitit 2013 ashtu siç janë përcaktuar në kushtet për kualifikim
në dokumentat e tenderit.
II.4. Në datën 28.04.2015 operatori ekonomik “Shtiqni” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme e prokurimit.
Gjithashtu pretendohet kualifikimi i padrejtë i operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k për
mospërfshirje në ofertë të të gjitha detyrimeve ligjore si dhe nuk ka sallë operative në qytetin e
Kukësit.
II.4.1 Në datën 07.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar
ankesën.
II.4.2. Në datën 07.05.2015 operatori ekonomik “Shtiqni” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.5. Në datën 28.04.2015 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme e
prokurimit. Gjithashtu kërkohet skualifikimi i shoqërive “Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Sabeta” sh.p.k .
II.5.1. Në datën 07.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje shoqërisë “Eurogjici Security”
sh.p.k, duke e refuzuar ankesën.
II.5.2. Në datën 08.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Në ankesë kundërshtohet skualifikimi i tij si dhe kërkohet skualifikimi i shoqërive “Trezhnjeva”
sh.p.k dhe “Sabeta” sh.p.k për arsye se:
3

1. Vërtetimet e paraqitura nga D.P.Q Kukës për këto dy shoqëri, nuk vërtetojnë disponimin e
sallës operative në qytetin e Kukësit, grupit të gatshëm si dhe monitorimin dhe instalimin e
kamerave të sigurisë.
2. Nuk kanë paraqitur AKEP-in që të përfshijë zonën për të cilën prokurohet.
3. Ofertat e tyre janë nën koston ligjore.

II.6. Në datat 15.05.2015 dhe 20.05.2015 janë protokolluar me nr. 835/2 prot., dhe nr. 841/2 prot.,
shkresat e autoritetit kontraktor nr. 238 prot., datë 13.05.2015 dhe nr.245 prot., datë 18.05.2015 ku
jepet informacion mbi zhvillimin e proceurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesave.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave dhe dokumentacionit bashkëngjitur
dokumentacionit e informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor

këtyre

ankesave

dhe

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Shtiqni” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.1.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Shtiqni” sh.p.k se kjo shoqëri nuk
ka paraqitur dokumentacionin e nevojshëm për mjetin e kërkuar, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, nga ana e autoritetit kontraktor është
parashikuar si më poshtë:
Ofertuesi duhet të disponojë minimalisht një automjet për përballimin e situatave
emergjente. Për të vërtetuar këtë ofertuesit duhet të paraqesin: Certifikatën e pronësisë së
mjetit, Lejen e qarkullimit, Certifikatën e kontrollit vjetor teknik, Policën e Sigurimit, ose
në rastin e marjes së mjetit me qera, përveç dokumentave të mësipërme, të paraqitet edhe
kontrata e qerasë, e nënshkruar para noterit.
III.1.2. Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik “Shtiqni” sh.p.k rezulton se janë paraqitur
tre kontrata për marrje me qira të automjeteve, por nuk ato janë shoqëruar me certifikatën e
pronësisë së mjetit, certifikatën e kontrollit teknik dhe Policën e Sigurimit.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” parashikohet
shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese.”
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Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet se:
“Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse
ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës
dhe në dokumentat e tenderit...”.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të
përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës.
Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për
kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës
në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje
me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me
këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon dhe vlerëson
ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të
përcaktuara në dokumentat e tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik
“Shtiqni” sh.p.k nuk plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor për automjet pasi dokumentacioni
i paraqitur nuk është i plotë në kushtet kur nuk janë paraqitur çertifika e pronësisë së mjetit,
certifikata e kontrollit teknik dhe Polica e Sigurimit të automjetit.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.1.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që pretendimi i cituar më
lart nuk është pranuar (ç’ka rrjedhimisht sjell që operatori ekonomik të mbetet i skualifikuar nga
procedura në fjalë e prokurimit), ndaj edhe këto pretendime nuk do të merren në shqyrtim, për
ekonomi të procedurës administrative.

III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k sipas së
cilës kjo shoqëri nuk ka paraqitur listpagesat e vitit 2013 ashtu siç janë përcaktuar në kushtet për
kualifikim në dokumentat e tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, nga ana e autoritetit kontraktor është
parashikuar si më poshtë:
Vertetim lëshuar nga administrata tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për
periudhën janar 2013 – dhjetor 2014 dhe janar – shkurt 2015, shoqëruar me listëpagesat
e sigurimeve shoqërore te Certifikuara nga Drejtoria e Tatimeve, ku operatori ekonomik
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duhet të ketë të siguruar, jo më pak se 10 punonjes sherbimi, te certifikuar përjashtuar
Titullarin e Subjektit dhe Drejtuesin Teknik. Gjithashtu operatori ekonomik duhet te
paraqese list-pagesat perkatese, per pagimin e kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe
shendetesore ku te perputhen personat e licensuar (çertifikuar) me list-pagesat, per
periudhen e kerkuar.
III.2.1.2. Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k rezulton se
janë paraqitur listpagesat për periudhën janar 2014 - shkurt 2015. Mungojnë listpagesat e periudhës
janar 2013 – dhejtor 2013.
III.2.1.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet se:
“Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse
ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës
dhe në dokumentat e tenderit...”.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonomikë kanë detyrimin ligjor të përgatisin
ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara dokumentat e tenderit dhe që janë konsideruar të
nevojshme nga ana e autoritetit kontraktor, sic parashikohet në nenin 46 të LPP-së.
Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k nuk plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor për
listpagesat e vitit 2013, në kundërshtim me pikën 3, të nenit 66, të VKM-së nr. 914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, sipas të cilës komisioni
verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret
për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit nuk qёndron.

III.2.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që
pretendimi i cituar më lart nuk është pranuar (ç’ka rrjedhimisht sjell që operatori ekonomik të
mbetet i skualifikuar nga procedura në fjalë e prokurimit), ndaj edhe këto pretendime nuk do të
merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.

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
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Vendos
1. Të mospranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Shtiqni” sh.p.k dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Shërbimi i ruajtjes me roje civile
të Zyrave të Sektorit Kukës”, Loti 3, me fond limit 1.962.065 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 06.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Rajonit Verior 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 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. 835 Protokolli,
Datë 07.05.2015

Nr. 841 Protokolli
Datë 08.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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