REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

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

Nr.527/3 prot

Tiranë, më 12.06.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Dea Security” sh.p.k
Rruga “Xhorxh W Bush”.

TIRANË
Operatorit Ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap.27 .
TIRANË
Teatri Kombëtar
TIRANË
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, neni, 19/1
e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat
e 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.

Në datën 12.06.2013 Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 527 prot.,
datë 30.04.2013, të operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k., si dhe ankesёn nr. 572 prot., datё
08.05.2013 tё operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për procedurën e prokurimit, “kërkesë
për propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me roje private të ambjenteve të Teatrit
Kombëtar”, me fond limit 1.678.203 lekë (pa TVSH), të zhvilluar nё datё 18.03.2013, nga
autoriteti kontraktor, Teatri Kombëtar.
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Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë “Dea Security” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik
konstatoi se subjektet ankimuese kanë 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.
Në këto kushte ankesat i nënshtrohen juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i tyre është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:




operatorët ekonomikë ankimues kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit
kontraktor dhe, më të njëjtin objekt, 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar;
kanë 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.
Nga shqyrtimi i ankesave, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me
këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatorët ekonomikë ankimues dhe
autoriteti kontraktor, konstatojmë si vijon:






Në datën 27.02.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, procedura e prokurimit
“kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me roje private të ambjenteve të
Teatrit Kombëtar”, me fond limit 1.678.203 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
11.03.2013;
Në datën 11.03.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit “Kërkesë
për propozime” në të cilën paraqitën ofertat e tyre 8 operatorë ekonomikë dhe konkretisht:
“Trezhnjeva” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Myrto Security” sh.p.k, “Global Security”
sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k, “Pelikani Security” sh.p.k , “Hoxha” sh.p.k dhe “Oktapus”
sh.p.k;
Në datën 18.03.2013, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas shqyrtimit të
dokumentacionit përkatës, kreu vlerësimin duke vendosur si vijon:
Nr.

1

Operatori Ekonomik
“Pelikani Security” sh.p.k

Çmimi total i ofertës në
lekë (pa TVSH)
1.294.771, 5 lekë

Vlerësimi

Kualifikuar
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2

“Dea Security” sh.p.k

1.287.527,7 lekë

Kualifikuar

3

“Nazeri 2000” sh.p.k

1.288.377,9 lekë

Kualifikuar

4

“Global Security” sh.p.k

1.328.040 lekë

Skualifikuar

5

“Hoxha” sh.p.k

1.288.354,6 lekë

Skualifikuar

6.

“Myrto Security” sh.p.k

1.288.313,55 lekë

Skualifikuar

7.

“Oktapus” sh.p.k

1.287.527, 535 lekë

Skualifikuar

8.

“Trezhnjeva” sh.p.k

1.287.522 lekë

Skualifikuar

Në datën 18.03.2013 (protokolluar në institucion më 19.03.2013) është paraqitur pranë
autoritetit kontraktor ankesa e operatorit ekonomik “Pelikani Security” sh.p.k, me anë të të
cilës kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e operatoreve ekonomikë
“Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k;
Në datën 21.03.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot. 160, ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Pelikani Security” sh.p.k duke refuzuar ankesën e tij;
Në datën 28.03.2013, operatori ekonomik “Pelikani Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k, si oferta në të cilat nuk janë
parashikuar shpenzimet për radiondërlidhje duke i bërë të papërgjegjëshme dhe jashtë
kritereve të përcaktuara në VKM-në përkatëse.
Në datën 08.04.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot. 175/1, ka
depozituar pranë KPP-së informacionin e kёrkuar nё lidhje me procedurën e mësipërme të
prokurimit, ku ka pasqyruar procesin e shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, si dhe
argumentimet përkatëse mbi pretendimet e operatorit ekonomik.
Në datën 16.04.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, me anë të vendimimit nr. 337/3, ka
pranuar ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Pelikani Security” sh.p.k
duke vendosur skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Dea
Security” sh.p.k.
Në datë 23.04.2013 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të
prokurimit, janë njoftuar elektronikisht nga autoriteti kontraktor në zbatim të vendimit të
Komisionit të Prokurimit Publik për klasifikimin përfundimtar të ofertave si më poshtë:
Nr.

Operatori Ekonomik

Çmimi total i ofertës në
lekë (pa TVSH)

Vlerësimi
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1

“Pelikani Security” sh.p.k

1.294.771, 5 lekë

Kualifikuar

2

“Dea Security” sh.p.k

1.287.527,7 lekë

Skualifikuar

3

“Nazeri 2000” sh.p.k

1.288.377,9 lekë

Skualifikuar

4

“Global Security” sh.p.k

1.328.040 lekë

Skualifikuar

5

“Hoxha” sh.p.k

1.288.354,6 lekë

Skualifikuar

6.

“Myrto Security” sh.p.k

1.288.313,55 lekë

Skualifikuar

7.

“Oktapus” sh.p.k

1.287.527, 535 lekë

Skualifikuar

8.

“Trezhnjeva” sh.p.k

1.287.522 lekë

Skualifikuar



Në datën 24.04.2013, operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij dhe
kualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “Pelikani Security” sh.p.k;



Në datën 29.04.2013, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij dhe
kualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “Pelikani Security” sh.p.k;



Ne datën 25.04.2013., autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr.prot.212/1 i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k duke refuzuar ankesën, me arsyen se
ankesa e tij nuk mund të merret parasysh pasi Komisioni i Prokurimit Publik është
shprehur për këtë çështje;



Ne datën 02.05.2013., autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr.prot.220/1 i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k duke refuzuar ankesën, me arsyen se
ankesa e tij nuk mund të merret parasysh pasi Komisioni i Prokurimit Publik është
shprehur për këtë çështje;



Në datën 30.04.2013, operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke pretenduar se: “Skualifikimi i tij me
argumentimin se: “Zëri veshmbathje dhe ndërlidhje është parashikuar më i ulët se norma
e lejuar” është i padrejtë dhe gjithashtu kërkon të zbatohet i njëjti standard vlerësimi edhe
për shoqërinë “Pelikani Security” sh.p.k, pasi edhe ky operator vlerat për këto zëra nuk i
ka realisht në kosto”.



Në datën 08.05.2013, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke pretenduar se: “Skualifikimi i tij me
argumentimin se: “Zëri veshmbathje dhe ndërlidhje është parashikuar më i ulët se norma
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e lejuar” është i padrejtë dhe për rrjedhoje duke qene se operatori ekonomik “Pelikani
Security” sh.p.k ka paraqitur po të njëjtat vlera për zërin veshmbathje dhe ndërlidhje
atëherë kërkojmë ose të skualifikohet edhe shoqëria “Pelikani Security”sh.p.k.
Përsa më sipër operatorët ekonomikë ankimues pretendojnë kualifikimin e tyre në këtë procedurë
prokurimi ose skualifikimin e operatorit ekonomik “Pelicani Security” sh.p.k.

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur, si dhe të dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
Në lidhje me pretendimin e parë të operatorëve ekonomikë ankimues “Dea Security” sh.p.k. dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i)

Komisioni i Prokurimit Publik me anë të vendimit nr. 337/3 prot., datë 16.04.2013 ka
vendosur skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Dea Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000”
sh.p.k, si oferta të cilat nuk kanë përmbushur kriterin objekt shqyrtimi të ankesës;
(ii) Bazuar në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe
përkatësisht neni 19/1, pika 2 në të cilin parashikohet se: “Komisioni i Prokurimit Publik,
në përfundim të shqyrtimit të ankesave, merr vendime, të cilat janë administrativisht
përfundimtare”;
(iii) Nё nenin 64/2, pika 2 tё ligjit pёr prokurimin publik parashikohet se: “Autoritetet
kontraktore duhet të zbatojnë vendimin e dhënë ose të kërkojnë rishikimin e vendimit të
Komisionit të Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga marrja dijeni për vendimin...”;
gjykon se, për këtë pretendim Komisioni Prokurimit Publik është shprehur me vendim, i cili
është administrativisht përfundimtar, duke përbërë kështu gjë të gjykuar, për të cilin, bazuar në
bazën ligjore sipërcituar për arsyet e parashikuara në legjislacionin në fuqi, vetëm autoriteti
kontraktor ka të drejtën e rishikimit të vendimit tё dhёnё nga Komisoni i prokurimit Publik.
Përsa më lart pretendimet e ankimuesve nuk qëndrojnë.
Në lidhje me pretendimin e dytë të operatorëve ekonomikë ankimues “Dea Security” sh.p.k. dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i)

Në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
“Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme,
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vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit
54 të këtij ligji.”;
(ii) Në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit në Shtojcën 1 dhe në Shtojcën 7,
pika 2 dhe 3, mbi “Formulari i Ofertës“ dhe “Specifikimet teknike ” nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar:
 “ Preventivi për një roje në muaj”,
 “Të jenë të pajisur me uniformë të rregullt, ku të jetë e reklamuar dhe stema e
shoqërisë.”,
 “Të jenë të pajisur me radio komunikimi”;
(iii) Në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit në Shtojcën 6 “Kriteret e vecanta
për kualifikim”, referuar kapacitetit ligjor si dhe teknik, lidhur me radiokomunikimin,
nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar :
 “Autorizim për Ngritjen dhe shfrytëzim të sistemit të pavarur Radiokomunikacioni
dhe Radio Alarmi lëshuar nga AKEP, konform ligjit nr.9918 date.19.05.2008, për
Qytetin e Tiranës.”
 “Ofertuesi duhet të ketë në përdorim të paktën 2 radio komunikimi. Për këtë ofertuesi të
paraqesë një deklaratë për sasinë, llojin dhe numrin e radiove apo pajisjeve të
komunikimit që ka në përdorim.”;
gjykon se, duke konsideruar VKM nr. 599 të datës 23.07.2010 dhe udhëzimin nr. 28 të datës
06.10.2008 mbi shërbimet e radiokomunikacionit, si dhe urdhrin nr.1490 të datës 21.06.2001 mbi
uniformën e punonjësit të shërbimit të sh.r.s.f, pretendimet e operatorëve ekonomikë janë të
pambështetura.
Përsa më sipër pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues nuk qëndrojnë.
Bazuar në sa mësipër, në përputhje me nenin 19/1 e në vijim të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, të nenit 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 mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Dea Security” sh.p.k dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k.. për procedurёn e prokurimit “kërkesë për propozim” me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes me roje private të ambjenteve të Teatrit Kombëtar”, me fond limit
1.678.203 lekë (pa TVSH), të zhvilluar nё datё 11.03.2013, nga autoriteti kontraktor,
Teatri Kombëtar.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e prokurimit;
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3. Palët kanë të drejtë që, kundër këtij vendimi, të bëjnë padi për shqyrtim të
mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse.

Relator: L.Pelinku

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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