REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 96/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 01.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e ofertës së
0operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” shpk, “Eurogjici Security”
shpk “ Aulona Pol 1” shpk në procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozime” me Nr. REF-65498-01-20-2017 me objekt: “Shërbimi i
Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me roje private, të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Fier”, me fond limit 1.818.000 lekë pa TVSH e zhvilluar nё
datёn 03.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Fier.

Ankimues:

“Myrto Security” shpk.
Lagjia “Kastriot” Rruga “Brigada e 11 Sulmuese”, Godina e
Albtelecom,Kati 3, Fier.

Autoriteti Kontraktor:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier
L. “29 Nëntori” Fier

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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të 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 fillimisht ankesë 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
përcaktuara 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 20.01.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65498-01-20-2017 me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier” me
fond limit 1.818.000 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën 03.02.2017, nga
autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier.
II.2. Në datën 25.01.2017 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar: Vërtetim lëshuar nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut shoqëruar me listën emërore ku jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë, jo më
pak se 5 persona për numrin e punonjësve të certifikuar konform 75/2014. Shoqëruar me
certifikatat/lejet e punonjësve të certifikuar. Kriteri për paraqitjen e vërtetimit, listës
emërore dhe certifikatave për jo më pak se 5 punonjës shërbimi është e ekzagjeruar pasi
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referuar shtojcës 10 numri i punonjësve të nevojshëm për realizimin e shërbimit është 3.33
roje.
-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka përcaktuar: Leje për armatim të
lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut si dhe Numrin e lejeve të armëve nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut, që ka në përdorim ose në pronësi (minimalisht 1 për vendshërbim).
Kriteri për leje për mbajtje e përdorim armë brezi i kërkuar në këtë fazë të procedurës së
prokurimit është në kundërshtim me ligjin. Në certifikatat individuale për ushtrimin e
veprimtarisë përcaktohet se cdo person i pajisur me certifikatën si punonjës shërbimi për
ruajtjen dhe sigurinë fizike ka mundësinë për përdorimin edhe të armës së zjarit. Në këtë
kontekst cdo person i pajisur me leje certifikatën si punonjës shërbimi jo vetëm e plotëson
këtë kriter, por e ka mundësinë e përdorimit të armës së zjarit. AK mund të kërkojë
autorizim për mbajtje arme vetëm kur shpall fitues operatorin ekonomik dhe ka lidhur
kontratë me të. Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit për leje arme.

II.3. Në datën 01.02.2017, me shkresën nr. 698 prot, operatori ekonomik ankimues “Toni Security”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.4. Në datën 03.02.2017 pala ankimuese “Toni Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 03.02.2017 autoriteti kontraktor ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit përkatësisht me hapjen dhe vlerësimin e ofertave si më poshtë vijon:
“Aulona Pol 1”
“Eurogjici Security”
“Myrto Security”
“Nazeri 2000”
“Force Security 2004”

1.663.654,34
1.663.654,34
1.663.654,34
1.663.654,34
1.686.239,26

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

II.6. Nëpërmjet shkresës nr. 935 prot., datë 09.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 171/3 datë
13.02.2017 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.7. Në datën 21.02.2017 Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin Nr. 73/2017 ka vendosur:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65498-01-20-2017 me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private, të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Fier” me fond limit 1.818.000 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 03.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë dokumentat e
tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
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4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

II.8. Në datën 09.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk, kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

Në datën 03.02.2017 “Myrto Security” shpk paraqiti ofertë në procedurën e prokurimit të
sipërcituar. Po në datën 03.02.2017 në mënyrë elektronike u njohëm me vendimin e KVO-së
për klasifikimin e kandidatëve sipas të cilit oferta që kemi paraqitur është pranuar dhe është
klasifikuar në vend të parë me të njëjtën vlerë me katër oe të tjerë. duke vlerësuar se vendimi
i KVO-së është pjesërisht i drejtë pasi ofertat e oe “Nazeri 2000” shpk “Eurogjici Security”
shpk, “Aulona Pol 1” shpk nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara në DST dhe si të tilla duhet
të refuzoheshin në datën 09.02.2017 parashtruam ankesë pranë Ak-së Me shkresën 1058
prot., datë 15.02.2017AK-ja na vë në dijeni se ankesa jonë është refuzuar. Duke vlerësuar se
ky vendim i AK-së nuk është i drejtë parashtrojmë pretendimet tonëa si më poshtë:

-

Në ligjin 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” neni 5 pika 2 përcatohet
“Certifikimi i punonjësit të shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut
ndërsa në nenit 7 “Kategoritë e licencës” përcaktohet se “Licencat sipas këtij ligji ndahen
në dy nënkategori:

-

Nënkategoria 1.3.A. Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private i personave si dhe
veprimtarisë social kulturore sportive fetare e politike i cili ushtrohet në të gjithë territorin e
vendit.

-

Nënkategoria 1.3.B. “Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të cmuara gjatë
transportit i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit. Gjithashtu citojmë dhe Udhëzimin
e Ministrit të Brendshëm nr. 157 datë 01.04.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të
sigurisë fizike kreu 1 pika A. 4 [...]

-

Në DST Shtojca 7 pika 2.3.6. është kërkuar:

-

Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikata profesionale për ushtrimin e e
detyrës së rojes të kategorisë 1.3.B. të lëshuara nga DPQ që konkuron në jo më pak se
numri i rojeve që kërkohet për kryerjen e shërbimit të kërkuara nga Posta Shqiptare sha
sipas lotit ku konkurohet konform ligjit 75/2014.
Në shtojcën 6 kapaciteti teknik pika 7 është përcaktuar se citoj Vertetim lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut, shoqeruar me listen emerore , ku jepet informacion mbi
gjendjen e shoqerise, jo më pak se 5 persona, për numrin e punonjësve të çertifikuar
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konform 75/2014, "Për shërbimin privat te sigurise fizike" shoqëruar me certifikatat/lejet e
punonjësve të çertifikuar.
Referuar dispozitave dhe kriterit të sipërcituar që ofertat e operatorëve ekonomikë “Nazeri
2000” shpk “Eurogjici Security” shpk, “Aulona Pol 1” shpk të konsiderohen të vlefshme
duhet ti provonin AK-së se kanë të licencuar (certifikuar) pranë DVPFier minimalisht 5
punonjës shërbimi për kryerjen e shërbimit të shoqërimit të vlerave monetare nënkategoria
1.3.A. duke paraqitur certifikata për punonjës shërbimi lëshuar nga DVPFier për të paktën
5 punonjës.
Certifikatat për punonjës shërbimi lëshuar nga DVPFier për të paktën 5 punonjës e të
paraqitura nga këta oe si pjesë të ofertës që të konsiderohen të vlefshme sipas përcaktimeve
të dispozitave të sipërcituara duhet të jenë të lëshuara brenda afatit 4 vjecar pra të jenë
lëshuar jo më parë se datë 03.02.2013. Këta oe nuk kanë paraqitur certifikatat e punonjësve
të shërbimit brenda afatit 4 vjecar të vlefshmërisë për rrjedhojë nuk plotësojnë kriterin e
sipërcituar. Gjithashtu këta oe nuk provojnë se: Kanë paguar detyrimet për faturat e
konsumit të energjisë elektrike ndaj OSHEE SHA. Në objektet që kanë në pronësi ose në
përdorim sipas vendodhjes së ushtrimit të aktivitetit regjistruar në QKB. Përmbushja e e
detyrimeve ndaj OSHEE SHA në të gjitha objektet në pronësi ose në përdorim në të gjitha
qytetet sipas vendodhjes së ushtrimit të aktivitetit të deklaruar në QKB është lehtësisht e
verifikueshme nga akti vërtetim debie lëshuar nga OSHEE SHA ku pasqyrohen edhe
kontratat për të cilat oe ka kryer pagesat ku cdo numër kontrate fillon me inicialet e
Drejtorive Rajonale e OSHEE SHA si psh Tirana TR, Elbasani EL Fier FR etj.(shtojca 6).
Kanë realizuar shërbime të ngjashme gjatë 3 viteve te shtojca6 (kapaciteti teknik) pika 1 dhe
2).
Kanë leje për armatim të lëshuar nga DPQ Fier (minimalisht 1)shtojca 6 (kapaciteti teknik)
pika 8.
Kanë numrin e kërkuar të punonjësve të siguruar sipas shtojcës 6 kapaciteti teknik pika 9).
II.9. Në datën 15.02.2017 operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk me anë të shkresës
nr.1058 prot., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.10. Në datën 23.02.2017, pala ankimuese “Myrto Security” shpk ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentacionit të dërguar nga autoriteti

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese për skualifikimin e ofertës së operatorëve
ekonomikë “Nazeri 2000” shpk “Eurogjici Security” shpk, “Aulona Pol 1” shpk, me argumentin
“se duhet të kenë të licencuar (certifikuar) pranë DVP Fier minimalisht 5 punonjës shërbimi për
kryerjen e shërbimit të shoqërimit të vlerave monetare nënkategoria 1.3.A. duke paraqitur
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certifikata për punonjës shërbimi lëshuar nga DVPFier për të paktën 5 punonjës” Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III1.1.1. Në datën 21.02.2017 Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin Nr. 73/2017 datë
21.02.2017 ka vendosur:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65498-01-20-2017 me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private, të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Fier” me fond limit 1.818.000 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 03.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë dokumentat e
tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
III.1.2. Referuar sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në pikën 2 të dispozitivit të
vendimit ka urdhëruar autoritetin kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit objekt ankimi për
shkak se ky i fundit ka vepruar në kundërshtim të hapur me ligjin duke shkelur afatet procedurialë
të ankimit duke vijuar me hapjen dhe vlerësimin e ofertave brenda hapësirës ligjore ku operatorëve
ekonomikë ankimues u lind e drejta e shterimit të ankimit administrativ në një shkallë më të lartë
ankimimi. Autoriteti kontraktor kishte detyrimin ligjor të presë përfundimin e plotë të afateve të
ankimit të operatorëve ekonomikë ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik në zbatim të
nenit 63 pika 3 dhe pika 6 e LPP-së.
III.1.3. Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik në zbatim të nenit 28 pika 2 gërma “d” të
VKM, nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik” ku parashikohet shprehimisht se “[…] Komisioni, pas shqyrtimit
administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar: d) Të anulojë procedurat për shpalljen e
kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor për rifillimin e procedurës së prokurimit
[…]”, ka vendosur anullimin e procedurës.
III.1.4. Referuar fakteve sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se pretendimet e ngritura
nga operatori ekonomik “Myrto Security” shpk lidhur me procesin e vlerësimit të ofertave nuk
mund të merren në shqyrtim pasi autoriteti kontraktor ka shkelur dispozitat proceduriale mbi afatet
e ankimimit lidhur me dokumentat e tenderit e rrjedhimisht procedura e prokurimit është anuluar
në zbatim të vendimit nr.73/2017 datë 21.02.2017 të Komisionit të Prokurimit Publik.
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Në lidhje me shpenzimet proceduriale, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që ky i
fundit, megjithëse i vënë në lëvizje nga ana e operatorit ekonomik, me vendimin nr. 73/2017 datë
21.02.2017 ka shqyrtuar ligjshmërinë e veprimeve të autoritetit kontraktor në përputhje me nenin
27 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, gjykon të kthejë tarifën e paguar nga
operatori ekonomik ankimues, për sa kohë që pretendimet e tij nuk u morën në shqyrtim..
Përsa më sipër, 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 marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Myrto Security”
shpk për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65498-01-20-2017
me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private, të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Fier” me fond limit 1.818.000 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 03.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.277 Protokolli, Datë 23.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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