KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 385/2015
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 12.06.2015 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k nga
procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes dhe sigurimit fizik të objekteve të RTSH-së”, Loti 3 “Radio
Korça, R/Stacioni Korçë”, me fond limit 3.601.696 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 10.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Stacioneve Transmetuese RTV. Gjithashtu ngrihen pretendime edhe
për ofertuesit e tjerë pjesëmarrës në procedurë..
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e operatorit ekonomik “Ernisa S” sh.p.k.”
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e
operatorit ekonomik “Vaso Security” sh.p.k.
Gjithashtu ngrihen pretendime për ofertuesit e tjerë pjesëmarrës në
procedurë.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, L.8, H.10, Ap.3
Tiranё
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“Ernisa S” sh.p.k
Sheshi Bashkisë, Pall.1, Kati II, Zyra 3
Korçë

“Vaso Security” sh.p.k
Lagja 3, Rruga “Gavril Pepo”, Vila 1
Korçë

Autoriteti kontraktor:

Baza Ligjore:

Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV
Tiranë
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”;
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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 19.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurimit fizik të objekteve të RTSH-së”, Loti 3 “Radio Korça,
R/Stacioni Korçë”, me fond limit 3.601.696 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 10.04.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 24.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin e
ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
Ernisa S
Security Korça
Vaso Security
Nazeri 2000
Eurogjici Security

3.109.216 lekë, skualifikuar
3.233.348,4 lekë, skualifikuar
3.233.520 lekë, skualifikuar
3.319.302, 96 lekë, skualifikuar
3.500.448 lekë, skualifikuar

Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k është skualifikuar pasi:
“Nuk ka paraqitur vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Korçë se disponon grup të gatshëm
në këtë qark.”
Operatori ekonomik “Ernisa S” sh.p.k rezulton i skualifikuar me argumentin:
“Nuk ka paraqitur vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Korçë se disponon grup të gatshëm
në këtë qark.
Nuk ka llogaritur shtesat për ditë pushimi, ditë festash dhe ditë leje.”
Operatori ekonomik “Vaso Security” sh.p.k është skualifikuar pasi:
“Nuk ka paraqitur vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Korçë se disponon grup të gatshëm
në këtë qark.
Nuk ka llogaritur shtesat për ditë pushimi, ditë festash dhe ditë leje.”
II.4. Në datën 27.04.2015 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
1. Kundërshtohen arsyet e skualifikimit të tij.
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2. Pretendohet të shtohen arsyet e skualifikimit të shoqërive “Ernisa S” sh.p.k, “Vaso Security”
sh.p.k “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Security Korça” sh.p.k.
II.4.1. Në datën 11.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar
ankesën.
II.4.2. Në datën 12.05.2015 operatori ekonomik “Eurogjici Security” 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 29.04.2015 operatori ekonomik “Ernisa S” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
1. Kundërshtohet skualifikimi i shoqërisë “Ernisa S” sh.p.k.
2. Evidentohen arsye të tjera skualifikimi për operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k.
II.5.1. Në datën 11.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik “Ernisa S
sh.p.k, duke e refuzuar ankesën.
II.5.2. Në datën 14.05.2015 operatori ekonomik ankues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.6. Nё datёn 27.04.2015 operatori ekonomik “Vaso Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë kundërshtohet skualifikimi i tij në Lotin 3 të procedurës së
prokurimit.
II.6.1. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik “Vaso Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor. Nuk jepet informacion mbi përgjigjen e mundshem të autoritetit kontraktor.
II.7. Në datat 19.05.2015 dhe 21.05.2015 janë protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me
nr. 867/2 prot. dhe nr. 911/2 prot., shkresat e autoritetit kontraktor nr. 301/52 prot., datë
19.05.2015, dhe 301/61 prot., datë 21.05.2015, bashkëngjitur dokumentacioni mbi zhvillimin e
procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankese si dhe dokumentave e
informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në lidhje me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k,
sipas së cilës ky operator nuk ka paraqitur vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Korçë se
disponon grup të gatshëm në këtë qark, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar si më poshtë:
“Shoqëria duhet të provojë me vërtetim të lëshuar nga autoritetet përkatëse se disponon
grup të gatshëm për përballimin e situatave emergjente.”
III.1.1.2. Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k rezulton se
është paraqitur vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë nr. 35/165, datë 23.03.2015 me
anë të të cilit vërtetohet se shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k, me seli në Tiranë, ka grupe të
gatshëm 3x3 punonjës shërbimi, të pajisur me certifikatën e punonjësit të shërbimit nga kjo
drejtori.
III.1.1.3. 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...”.
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
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“Eurogjici Security” sh.p.k nuk plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor për grup të gatshëm
pasi dokumentacioni i paraqitur prej tij nuk provon se këto grupe mund ta kryejnë funksionin e
tyre në qarkut ku ndodhet objekti i prokurimit.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.1.2. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, për ofertuesit
e tjerë, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se:
III.1.2.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur interes
në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i
autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
III.1.2.2. Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të
jetë dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në rastin konkret, operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, mbetet i skualifikuar në bazë të
pikës “III.1.1” të arsyetimit të mësipërm, pra trajtimi i pretendimeve të ankimuesit në lidhje me
operatorët e tjerë ekonomikë pjesëmarrës në procedurë, nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes,
tashmë që nuk i është pranuar pretendimi mbi skualifikimin e tij të padrejtë. Rrjedhimisht, në
kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë e real nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi
apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi, ndaj dhe këto pretendime nuk do të
merren në shqyrtim.
III.2. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Ernisa S” sh.p.k, sipas së cilës ky
operator nuk ka paraqitur vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Korçë se disponon grup të
gatshëm në këtë qark, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Referuar pikës “III.1.1.1” të arsyetimit të mësipërm, rezulton se operatori ekonomik “Ernisa
S” sh.p.k ka paraqitur vërtetimin nr. E/10/02 prot., datë 10.02.2015, lëshuar nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut Korçë. Ky dokument nuk jep informacion lidhur këkesën e autoritetit kontraktor për grup
të gatshëm, në strukturat e shoqërisë “Ernisa S” sh.p.k.
III.2.2. Përsa më sipër si dhe referuar pikës “III.1.1.3” të arsyetimit, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se operatori ekonomik “Ernisa S” sh.p.k nuk plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor për
grup të gatshëm.
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
“Ernisa S” sh.p.k nuk plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor për grup të gatshëm pasi
dokumentacioni i paraqitur prej tij nuk provon se këto grupe mund ta kryejnë funksionin e tyre
në qarkut ku ndodhet objekti i prokurimit.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
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III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Vaso Security” sh.p.k,
Prokurimit Publik vëren se:

Komisioni i

III.3.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Vaso Security” sh.p.k, sipas së
cilës ky operator nuk ka paraqitur vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Korçë se disponon
grup të gatshëm në këtë qark, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1.1. Referuar pikës “III.1.1.1” të arsyetimit të mësipërm, rezulton se operatori ekonomik
“Vaso Security” sh.p.k ka paraqitur shkresën nr. 372 prot, datë 07.04.2015, lëshuar nga Drejtoria e
Shërbimit Spitalor Korçë, me anë të të cilës vërtetohet se ky subjekt, nga konstatimet e kryera në
referim të kontratës së lidhur me këtë institucion, disponon grup të gatshëm [...].
III.3.1.2. Përsa më sipër si dhe referuar pikës “III.1.1.3” të arsyetimit, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se operatori ekonomik “Vaso Security” sh.p.k nuk plotëson kërkesën e autoritetit
kontraktor për grup të gatshëm, pasi dokumentacioni i paraqitur prej tij nuk është lëshuar nga
autoriteti përkatës, që në këtë rast është Drejtoria e Policisë Qarkut Korçë, i cili ka detyrimin
ligjor të ndjekë, monitorojë dhe kontrollojë veprimtarinë e SH.P.S.F-ve si dhe lëshon vërtetime
lidhur me këtë veprimtari.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.3.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Vaso Security” sh.p.k, për
skulaifikimin e tij të padrejtë 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.3.3. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik “Vaso Security” sh.p.k, për ofertuesit e
tjerë, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se operatori ekonomik ankimues mbetet i skualifikuar
në bazë të pikës “III.2.1” të arsyetimit të mësipërm, pra trajtimi i pretendimeve të ankimuesit në
lidhje me operatorët e tjerë ekonomikë pjesëmarrës në procedurë, nuk kanë ndikim mbi fatin e
çështjes, tashmë që nuk i është pranuar pretendimi mbi skualifikimin e tij të padrejtë. Rrjedhimisht,
në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë e real nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi
apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi, ndaj dhe këto pretendime nuk do të
merren 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 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

7

Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Eurgjici Security” sh.p.k,
“Vaso Security” sh.p.k dhe “Ernisa S” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e
hapur” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurimit fizik të objekteve të RTSH-së”, Loti 3
“Radio Korça, R/Stacioni Korçë”, me fond limit 3.601.696 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 10.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të Lotit 3 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. 867 Prot;
Datë 12.05.2015

Nr. 902 Prot;
Datë 14.05.2015

Nr. 911 Prot;
Datë 15.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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