REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 940/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 09.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së në lidhje me skualifikimin e
operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk, nga
procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF-5171910-03-2016, me objekt Loti 2: “Shërbimi i Ruajtjes, Shoqërimit
dhe Transportimit të vlerave Monetare”, me fond limit 474.433
lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 26.10.2016 nga autoriteti
kontraktor Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor
Korçë.

Ankimues:

“Eurogjici Security” shpk
Rr. “Adem Jashari”, L.8, H.10, Ap.3,Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Korçë
Ish parku i mallrave
Korçë
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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 çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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 kërkesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas ka 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.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 03.10.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF-51719-10-03-2016, me objekt Loti 2: “Shërbimi i
Ruajtjes, Shoqërimit dhe Transportimit të vlerave Monetare”, me fond limit 474.433 lekë (pa
TVSH.
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II.2. Në datën 26.10.2016 autoriteti kontraktor Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit
Rrugor Korçë zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 31.10.2016 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:
“Eurogjici Security” shpk
“Ernisa” shpk
“Nazeri 2000”

192.215,76 lekë
301.224,00 lekë
355.824,75 lekë

i skualifikuar
i kualifikuar
i skualifikuar

II.4. Në datën 31.10.2016 operatori ekonomik ankimues “ Eurogjici” është njoftuar nga autoriteti
kontraktor për shkaqet e skualifikimit si më poshtë vijon:
“1. Operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka paraqitur vertetimin nga Drejtoria
Vendore e Policise ku jane listuar pese punonjes per kryerjen e sherbimit, sipas kerkesave te
kerkuara nga autoriteti kontraktor, keta pese punonjes jane te pajisur me certifikatat perkatese.
Komisioni i vleresimit te ofertave gjate kontrollit te certifikatave te punonjesve konstatoi se per
punonjesit e sherbimit Z.T, V. D dhe G.M iu ka kaluar afati kater vjecari perdorimit te kesaj
certifikate.
2. Autoriteti Kontraktor ne dokumentat standarte te tenderit ka kerkuar qe operatoret ekonomike
te paraqesin vertetim per vitin 2014, 2015 dhe 6-mujorin e pare 2016 qe kane paguar taksen
vendore prane bashkise ku ushtron aktivitet. Operatori ekonomik “Eurogjici” shpk nuk ka
bashkangjitur vertetim qe ka shlyer detyrimet per vitin 2014 prane Bashkise Korçe.
3. Autoriteti Kontraktor perpara vleresimit te ofertave te kryje verfikimin e salles operative per
operatoret ekonomike pjesmarres ne tender. Me date 28.10.2016 Autoriteti kontraktor ka kryer
verifikimin e salles operative te operatorit ekonomik “Eurogjici” shpk, perfaqesues te AK u
paraqiten ne sallen operative te operatorit ekonomik “Eurogjici” shpk ne oren 10:45 ku salla
operative rezultoi e mbyllur, u be komunikimi nepermjet telefonisë celulare, ku u pretendua se
punonjesesit ndodheshin ne salle. Perfaqesuesit e AK u larguan ne oren 11:05 sepse nuk u
paraqit asnje nga punonjesit e ketij operatori ekonomik. Ne baze te Udhezimit nr.157 date
01.04.2015 sherbimi ne qendren e kontrollit kryhet 24 ore ne 24. Perfaqesues te AK u paraqient
ne oren 11:29 prane salles operative te operatorit ekonomik Euro Gjici ku nga verifikimi rezultoi
se salla operative nuk i permbushte te gjitha kriteret e Udhezimit nr.157 date 01.04.2015,
dokumentuar kjo me procesverbalin nr.6697.prot, date 28.10.2016 e firmosur nga perfaqesues te
AK dhe punonjesit te sherbimit V. D.
II.5. Në datën 01.11.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k.,
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
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I)Kundershtojme arsyen e pare te skualifikimit per arsye se:
Referuar ligjit Nr.8870, date 19.4.2001, "Per sherbimin e ruajtjes dhe te sigurise fizike", te
ndryshuar dhe Udhezimit Nr.656, date 06.10.2009 "Per procedurat e certifikimit, licencimit dhe
kontrollit te veprimtarise se sherbimit te ruajtjes dhe sigurise fizike", rezulton se certifikatat e
punonjesve te sherbimit leshoheshin pa afat. Pra, te gjitha certifikatat e punonjesve te sherbimit
te leshuara perpara hyijes ne fuqi te ligjit Nr.75/2014, date 10.07.2014 "Per SHPSF" jane pa
afat dhe rrjedhimisht ato vijojne te jene ne fuqi ne te kundert Drejtorite Vendore te Policive nuk
do te konfirmonin me vertetime keta punonjes sherbimi. Madje, referuar nenit 49 "Dispozita
kalimtare" te ligjit Nr.75/2014 "Per SHPSF-te", rezulton se me hyijen ne fuqi te ligjit te ri,
Licencat Aktive do e ruajne vlefshmerine e tyre deri ne nje vit. Licencat aktive, te dhena ne
zbatim te ligjit nr. 8770, date 19.4.2001, "Per sherbimin e ruajtjes dhe te sigurise fizike ", te
ndryshuar, e ruajne vlefshmerine e tyre deri ne nje 1 vit nga hyrja ne fuqi e kiitij ligji, me te
drejtiin e aplikimit te riper pajisje me licence, sipas kushteve dhe kritereve te ketij ligji.
Nderkohe, dispozita e mesiperme nuk shprehet fare per certifikatat e punonjesve te sherbimit,
per njedhoje ato vijojne te jene ne fuqi. Vete dispozita kalimtare e ligjit te ri, i referohet vetem
licences se shoqerise dhe jo certifikates se punonjesit te sherbimit. Termi "Licence" ka ndryshim
nga termi "Certifikate".
Ne ligjin Nr.75/2014, date 10.07.2014 "Per sherbimin privat te sigurise fizike", eshte bere qarte
dallimi midis termit "Certifikate" dhe termit "Licence", konkretisht: "Certifikatë” eshte
dokumenti, qe i jepet titullarit te subjektit, drejtuesit teknik dhe punonjesit te sherbimit, i cili
verteton aftesine e tyre per ushtrimin e detyrave perkatese."Licencë” eshte akti administrativ qe i
njeh titullarit te saj te drejten te filloje te ushtroje tipin e veprimtarise, ne perputhje me kushtet e
percaktuara ne te. Per ta perforcuar faktin se certifikatat e punonjesve te sherbimit te leshuara
perpara hyrjes ne fuqi te ligjit nr.75/2014, i referohemi edhe Nenit 5 "Certifikimi" te Ligjit
Nr.75/2014 "Per sherbimin privat te sigurise fizike" i cili parashikon shprehimisht se: 1.
Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik te SHPSF-se eshte kompetence e Drejtorit te
Pergjithshem te Policise se Shtetit. 2. Certifikimi i punonjesit te sherbimit eshte kompetence e
drejtorit te policise se qarkut. 3. Vendimet e certifikimit, sipas percaktimeve ne pikat 1 dhe 2, te
ketij neni, leshohen duke u bazuar respektivisht ne mendimin paraprak te KSHKCL-se dhe
KSHKC-se . 4. Pajisja me certifikate e titullarit te subjektit dhe drejtuesit teknik behet brenda 45
diteve, ndersa per punonjesin e sherbimit behet brenda 30 diteve nga dita e plotesimit
teformularit te kerkeses per aplikim. 5. Certifikata eshte e vlefshme per 4 vjet me te drejte
riperteritjeje, per titullarin e subjektit, per drejtuesin teknik dhe punonjesin e sherbimit . Nga sa
me siper, rezulton qarte se edhe dispozita e ligjit te ri parashikon vetem rastet per certifikim per
here te pare te nje punonjesi sherbimi ndersa nuk shprehet ne menyre absolute per nje
riperteritje te afatit te certificatave te punonjesve te sherbimit, te cilat jane leshuara ne baze te
ligjit Nr.8870 , date 19.4.2001, "Per sherbimin e ruajtjes dhe te sigurisefizike", te ndryshuar dhe
Udhezimit Nr.656, date 06.10.2009 "Per procedural e certifikimit, licencimit dhe kontrollit te
veprimtarise se sherbimit te ruajtjes dhe sigurise fizike".
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II)

Kundershtojme arsyen e dyte te skualiftkimit per arsye se:

Ne lidhje me pretendimin e autoritetit kontraktor se "nuk kemi paraqitur vertetim qe kemi shlyer
taksat vendore ne Bashkine Korce per vitin 2014" , sqarojme se:
Referuar Ekstraktit Historik, vendeve te tjera te ushtrimit te aktivitetit, rezulton se me ane te
vendimit date 14.10.2015, te ortakut te vetem te shoqerise, eshte shtuar vendi i ushtrimit te
aktivitetit ne Korce. Nga sa me siper, shoqeria jone nuk eshte e detyruar te paraqese
vertetim per shlyerjen e taksave vendore prane Bashkise Korce, per vitin 2014. Ndersa per
vitet 2015 dhe 2016, kemi ngarkuar ne SPE, vertetimet te leshuara nga Bashkia Korce. Nga sa
me siper, pretendimi i autoritetit nuk eshte i bazuar dhe per kete arsye duhet te anullohet.
III)

Kundershtojme arsyen e dyte te skualifikimit per arsye se:

Ne kriteret e vecanta te kualifikimit, eshte kerkuar: “Operatori ekonomik te kete ne funksionim
Qender Kontrolli (Salle Operative) dhe grup te gatshem
per perballimin e situatave
emergjence qe do te nevojiten per mbarevajtjen e sigurimit te objekteve te DRSHTRR Korçe.
Salla Operative me grup te gatshem dhe funksionimi i saj te vertetohet me vertetim nga Drejtoria
Vendore e Policise Korçe si dhe te kete akt miratimi per qendren e kontrollit shoqeruar me
praktiken perkatese”. Per te permbushur kriterin e mesiperm, shoqeria jone ka ngarkuar
ne SPE, aktin e miratimit nr.295, datë 16.03.2016 dhe vertetim leshuar nga Drejtoria e Policise
Vendore Korçë, nga ku vërtetohet ekzistenca e qendres se kontrollit”.
II.6. Në datën 02.11.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pergjigje operatorit ekonomik
ankimues, duke mos e pranuar ankesën e këtij të fundit.
II.7. Në datën 09.11.2016, pala ankimuese “Eurogjici Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 17.11.2016 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 2270/2
prot., shkresa për informacion e autoritetit kontraktor me nr. 7037/1prot., datё 15.11.2016, në
lidhje me procedurёn e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici” sh.p.k për
skualfikimin e tij me arsyetimin se “Komisioni i vleresimit te ofertave gjate kontrollit te
certifikatave te punonjesve konstatoi se per punonjesit e sherbimit Z.T, V. D dhe G.M iu ka
kaluar afati kater vjecari perdorimit te kesaj certificate”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren
se:
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III.1.1. Në Shtojcën 6, nëndarja 2 “Kritere e veçanta të kualifikimit”, Kapaciteti teknik, Loti II,
pika 3.18 dhe 3.20 të dokumentave të tenderit, rezulton se nga autoriteti kontraktor është
përcaktuar:
” 3.18 Vërtetim performance leshuar nga Drejtoria Vendore e Policise Korçë,
ku te
konfirmohet numri i punonjësve të çertifikuar, jo me pak se pese punonjes sherbimi , konform
nenit 5 te Ligjit nr. 75/2014, "Për shpsf-te” shoqëruar me listën emërore, ku te percaktohet
numri dhe data e miratimit te çertifikates per nenkategorin 1.3.B. Per perditesimin e te dhenave,
ky vertetim te jete leshuar jo me vone se nje muaj nga hapja e ofertave.”.
3.20 Lejet e Ushtrimit Profesionit/Çertifikatat e punonjesve te sherbimit, te vlefshme konform
Ligjit nr. 75/2014, "Për shpsf-te , per jo me pak se 5 (pese) punonjes, te leshuara nga
Drejtoria Vendore e Policise Korçë, si dhe kontratat e punes me afat vlefshmerie jo me pak
sesa periudha e kerkuar e sherbimit”.
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në drejtim të disponueshmërisë së
kapacitetit teknik të punonjësve të certifikuar, nga ana e operatorit ekonomik është paraqitur
dokumentacioni i mëposhtëm:
- Vërtetim nr .E/24/10 prot, datë 24.10.2016 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore
Korçë me anë të të cilit vërtetohet se kjo shoqëri ka 5(pesë) punonjës të certifikuar të
kategorisë 1.3.B;
- Certifikatë për punonjës shërbimi me nr.0357Prot datë 24.04.2012 lëshuar nga Drejtoria
e Policisë Vendore Korçë;
- Certifikatë për punonjës shërbimi me nr.0416Prot, datë 31.08.2012 lëshuar nga
Drejtoria e Policisë Vendore Korçë;
- Certifikatë për punonjës shërbimi me nr.0252Prot, datë 22.06.2011 lëshuar nga
Drejtoria e Policisë Vendore Korçë;
- Certifikatë për punonjës shërbimi me nr.0819Prot, datë 05.04.2016 lëshuar nga
Drejtoria e Policisë Vendore Korçë;
- Certifikatë për punonjës shërbimi me nr.0132Prot, datë 22.02.2011 lëshuar nga
Drejtoria e Policisë Vendore Korçw.
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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Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte 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..
III.1.4. Neni 5 “Certifikimi” i Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”
parashikon shprehimisht se: 1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është
kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. 2. Certifikimi i punonjësit të
shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut. 3. Vendimet e certifikimit, sipas
përcaktimeve në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen duke u bazuar respektivisht në mendimin
paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC-së. 4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe
drejtuesit teknik bëhet brenda 45 ditëve, ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30
ditëve nga dita e plotësimit të formularit të kërkesës për aplikim. 5. Certifikata është e vlefshme
për 4 vjet me të drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për drejtuesin teknik dhe
punonjësin e shërbimit”.
Neni 49 “Dispozita kalimtare” Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”
parashikon shprehimisht se: “Licencat aktive, të dhëna në zbatim të ligjit nr. 8770, datë
19.4.2001, “Për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike”, të ndryshuar, e ruajnë vlefshmërinë
e tyre deri në një 1 vit nga hyrja në fuqi e këtij ligji, me të drejtën e aplikimit të ri për pajisje me
licencë, sipas kushteve dhe kritereve të këtij ligji”.
III.1.5. Sa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se referuar bazës ligjore të
mësipërme dhe kriterit të përcaktuar në DST, për dorëzimin nga operatorët ekonomikë të 5
certifikatave profesionale për ushtrimin e detyrës së rojes të kategorisë 1.3.B; operatori
ekonomik “Eurogjici” sh.p.k, ka paraqitur 5 certifikata për punonjës shërbimi, të lëshuara nga
Drejtoria e Policisë Korçë, nga të cilat vetëm 1 certifikatë është e vlefshme, sepse certifikatave të
tjera ju ka përfunduar afati i vlefshmërisë.
Duke patur parasysh se numri i certifikatave profesionale të vlefshme për ushtrim e detyrës të
rojes së kategorisë 1.3B është nën numrin e rojeve të kërkuara nga autoriteti kontraktor,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Eurogjici” shpk nuk është në
përmbushje të kriterit të kërkuar nga Autoriteti kontraktor.
Pra pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security”shpk nuk qëndron.

III.2. Lidhur me pretendimet mbi arsyet e tjera të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues
“Eurogjici” shpk, Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër në pikën III.1.5,
gjykon se nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi, gjendja
faktike dhe juridike e këtij operatori ekonomik do të vijojë të ngelet e skualifikuar edhe pas
ankimit në KPP, duke mos pasur më interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
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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 “Eurogjici Security” shpk
për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF-51719-10-03-2016, me
objekt Loti 2: “Shërbimi i Ruajtjes, Shoqërimit dhe Transportimit të vlerave Monetare”,
me fond limit 474.433 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 26.10.2016 nga autoriteti
kontraktor Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Korçë.
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 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. 2270 Prot ;Datë 09.11.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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