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.952/1 prot

Lënda:

Tiranë, më 07.08.2013

Vendim
Operatorit Ekonomik “Ranis Security” sh.p.k

Drejtuar:

Lagja: “Aqif Pasha”, Rruga “Re” P 495, Sh. Nr.3, Ap. Nr. 1

ELBASAN
Spitalit Psikiatrik “Dr. Sadik Dimçi”
ELBASAN
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

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, VKM
nr.445, datë 11.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë
vendi”, Ligji nr. 7961, datё 12.07.1995 “Kodi i Punёs”, VKM nr. 1114,
dt. 30.7.2008 “Për disa çështje në zbatim të ligjit nr.7703, dt.11.5.1993
“Për sigurimet shoqërore në RSH”, Urdhri i Ministrit të Brendshëm
nr.3644, dt.07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në kryerjen e shërbimit
ndaj të tretëve”; Urdhri nr.1490, dt.21.06.2001 i Ministrit të Rendit Publik
“Për përcaktimin e uniformës së punonjësve të sh.r.s.f-ve”.

Në datën 07.08.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve Znj. Besa Ombashi, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 952 prot.,
datë 06.08.2013, të operatorit ekonomik “Ranis Security” sh.p.k, me seli në Elbasan për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbim i ruajtjes me roje
private”, me fond limit 1.728.000 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në datën 03.06.2013 nga
autoriteti kontraktor, Spitali Psikiatrik “Sadik Dimçi” Elbasan.
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
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në

1- 4

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 ankesa i nënshtrohen juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
 Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”;
 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
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje
me këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues
dhe autoriteti kontraktor, u konstatua si vijon:
 Në datën 22.05.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me
objekt: “Shërbim i ruajtjes me roje private”, me fond limit 1.728.000 lekë (pa
T.V.SH).
 Në datën 03.06.2013 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur cmimet e ofertave ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Ranis Security ” sh.p.k,

1.569.078 lekë, pranuar.

2. “Eurogjici Security” sh.p.k

1.569.770,604 lekë, pranuar.

3. “Kumria 1” sh.p.k

1.571.022 lekë, pranuar.

4. “Dea Security” sh.p.k

1.571.826,6 lekë, pranuar.

5. “Nazeri 2000” sh.p.k

1.572.204,6 lekë, pranuar.



Në datën 04.06.2013 operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurën e mësipërme
të prokurimit, janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave.



Në datën 05.06.2013 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Ranis Security ” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Kumria 1” sh.p.k, me
pretendimin se këto shoqëri kanë paraqitur ofertë nën koston ligjore.



Në datën 10.06.2013 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“Dea Security” sh.p.k, duke e refuzuar ankesën.
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Në datën 18.06.2013 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.



Në datën 19.07.2013 autoriteti kontraktor në zbatim të vendimit të KPP-së kreu
rivlerësimin e procedurës;



Në datën 25.07.2013 është paraqitur pranë autoritetit kontraktor ankesa e operatorit
ekonomik “Ranis Security” sh.p.k, duke kundërshtuar skualifikimin e tij;



Në datën 31.07.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot. 257/1, ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Ranis Security” sh.p.k, duke refuzuar ankesën e tij;



Në datën 31.07.2013, Komisioni Prokurimit Publik, me anë të shkresës nr. prot. 777/5,
datë 31.07.2013 ka kthyer bërë heqjen e pezullimit të procedurës së sipërcituar.



Në datën 06.08.2013, operatori ekonomik “Ranis Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar Vendimin e KPP-së Nr. 777/3
prot., datë 15.07.2013.
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës,
Arsyetoi:
Duke qenë se:
Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Ranis Security” sh.p.k, referuar
ofertës së tij, Komisioni i Prokurimit Publik, është shprehur lidhur me këtë ofertë në
vendimin me nr. 777/3 date 15.07.2013.
Mbështetur në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, neni
64/2, pika 2, nё tё cilin pёrcaktohet 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...”, e drejta e rishikimit te vendimit tё dhёnё nga
Komisoni i prokurimit Publik i njihet vetёm autoritetit kontraktor.
Theksojmё gjithashtu se nё nenin 19/1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Komisioni i Prokurimit Publik, në
përfundim të shqyrtimit të ankesave, merr vendime, të cilat janë administrativisht
përfundimtare”.
Për këtë arsye pretendimi në lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik ankimues, nuk
merret në shqyrtim.

3-4

Përsa mësipër, 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”,
Vendosi:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Ranis Security” sh.p.k
për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbim i ruajtjes
me roje private”, me fond limit 1.728.000 lekë (pa T.V.SH), zhvilluar në datën
03.06.2013 nga autoriteti kontraktor, Spitali Psikiatrik “Sadik Dimçi” Elbasan.
2. Autoriteti Kontraktor lejohet të vazhdojë procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
3. Palët kanë të drejtë që, kundër këtij vendimi, tё bëjnё padi për shqyrtim të
mosmarrveshjes administrative në gjykatën përkatëse.

Relatori: L. Pelinku

KRYETAR

LEALBA

PELINKU
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