KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P. 576/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 17.10.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. në
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Sigurimi i
shërbimit me shrsf për Stacionin Bajzë”. me fond limit 5.541.216 (pesë
milion e pesëqind e dyzetë e njëmijë e dyqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë
pa tvsh, zhvilluar më datë 04.08.2014 nga autoriteti kontraktor,
Hekurudha Shqiptare sha.

Ankimues:

“Firdeus Security” sh.p.k.
Adresa: Blv. “Gjergj Fishta” pallati i ri përballë “Diplomat 2”, kati 3,
hyrja 1 Tiranë

Palë e ankimuar:

Autoriteti kontraktor, Hekurudha Shqiptare sha
Adresa: Rruga Egnatia, Lagja 3, Durrës.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, 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.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, z. Muharrem Çakaj shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.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, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas ka 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 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 08.07.2014, autoriteti kontraktor, Hekurudha Shqiptare sha ka publikuar
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Sigurimi i shërbimit me shrsf për
Stacionin Bajzë”. me fond limit 5.541.216 (pesë milion e pesëqind e dyzetë e njëmijë e dyqind e
gjashtëmbëdhjetë) lekë pa tvsh.
II.2. Në datën 04.08.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit në të cilën
kanë paraqitur ofertë operatorët ekonomikë si më poshtë:
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“Firdeus Security” sh.p.k.
“Alba” sh.p.k.,

me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike

4 931 766,162 lekë pa tvsh, skualifikuar;
5 483 700 lekë pa tvsh, skualifikuar

II.3. Në datën 16.09.2014 komisioni i vlerësimt të ofertave ka kryer në sistemin elektronik të
prokurimeve, vlerësimin e ofertave të paraqitura nga ku rezulton se oferta e operatorit ekonomik
“Firdeus Security” sh.p.k. është e skualifikuar me arsyet si më poshtë vijon:
“Nuk plotëson dokumentacionin dhe numrin e punonjësve të kërkuar në dokumentat e tenderit”
II.4. Në datën 17.09.2014 operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij si të pa drejtë.
II.5. Në datën 23.09.2014 me shkresën nr.1086/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. duke i refuzuar ankimin.
II.6. Në datën 26.09.2014 operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k., ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke pretenduar se;
“Në përmbushje të kritereve për kualifikim të përcaktuara në dokumentat e tenderit kemi
paraqitur gjithë dokumentcionin e nevojshëm sipas kërkesave të autoritetit kontraktor. Përsa I
përket pretendimit të autoritetit kontraktor theksojmë se kemi paraqitur vërtetim nr. 145/1 datë
22.07.2014 lëshuar nga D.P.Q Shkodër ku vërtetohet se kemi të pajisur me çertifikatë 14
punonjës shërbimi gjithashtu kemi paraqitur edhe 14 leje të ushtrimit të profesionit lëshuar nga
DPQ Shkodër si dhe vërtetim nga administrate tatimore ku vertetohet se kemi mesatarisht 10
punonjës të siguruar.
Duke qënë se oferta jonë i plotëson të gjitha kriteret e dhena duhet të kualifikohet dhe të shpallet
fituese.
II.7. Në datën 07.10.2014, nëpërmjet shkresës nr. 1150/1 prot., autoriteti kontraktor ka paraqitur
pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin lidhur me procedurën e prokurimit në fjalë.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik, “Firdeus Security” shpk, se oferta e tij
është skualifikuar pa të drejtë, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.1.1Në dokumentat stanandarte të tenderit, shtojca 7, kapaciteti tekink është përcaktuar:
Vërtetim për numrin e punonjësve të çertifikuar konform ligjit nr. 8770, datë 19.04.2001 "Për
shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike" të ndryshuar, shoqëruar me listën emërore,
çertifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut ku ndodhet
objekti qe do te ruhet; 13 punonjës shërbimi plus 4 punonjës të grupit të gatshëm.
III. 1.2 Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security“
shpk rezultoi se për të plotësuar kriterin e sipërpërmendur ka paraqitur ;
Vërtetim nr. 145/1 datë 22.07.2014 lëshuar nga D.P.Q Shkodër ku vërtetohet se operatori
ekonomik “Firdeus Security” shpk ka të pajisur me çertifikatë në D.P.Q Shkodër 14 punonjës
shërbimi, ka dy objekte në ruajtje si dhe nuk ka marrë masa administrative.
14 çertifikata të ushtrimit të profesionit lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Shkodër.
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.”
III. 1.4 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... .”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Firdeus Security” shpk me
dokumentacionin e dorzuar nuk vërteton se disponon kapacitet teknike (4 punonjës të grupit të
gatshëm) të mjaftueshme për realizimin e shërbimit, objekt i kontratës, si dhe nuk plotëson
kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit, kërkesat për kualifikim nga autoriteti kontraktor.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” shpk nuk qëndron.
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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k.
për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Sigurimi i shërbimit me
shrsf për Stacionin Bajzë”. me fond limit 5.541.216 (pesë milion e pesëqind e dyzetë e
njëmijë e dyqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 04.08.2014 nga
autoriteti kontraktor, Hekurudha Shqiptare sha.
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. 1600 Protokolli, Datë 26.09.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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