REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

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

Nr.911/1 prot

Tiranë, më 31.07.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Myrto Security” sh.p.k.
Lagjia “Apollonia”, Rruga “Brigada e 11 Sulmuese”

FIER
Postës Shqiptare sh.a.
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 31.07.2013 Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të
anëtarëve, Znj. Besa Ombashi, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në
shqyrtim ankesën nr. prot. 911, datë 29.07.2013, të operatorit ekonomik “Myrto Security”
sh.p.k për procedurёn e prokurimit “procedurё e hapur ” me objekt: “Loti X: Shërbimi i
Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike të Objekteve e Personelit të Postës Shqiptare me Roje të
Kategorisë “1.3.A”, Qarku Vlorë.”, me fond limit 695.280 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
21.05.2013, nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.

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
lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
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Në këto kushte, ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:


Bashkimi i operatorëve ekonomikë 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 si dhe
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës
tё subjektit ankimues.

Nga shqyrtimi i ankesës dhe dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues, u
konstatua si vijon:
 Në datën 26.04.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, procedura e prokurimit
“procedurё e hapur ” me objekt: me objekt: “Loti X: Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë
Fizike të Objekteve e Personelit të Postës Shqiptare me Roje të Kategorisë “1.3.A”,
Qarku Vlorë.”, me fond limit 695.280 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 21.05.2013;


Në datën 21.05.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit në të
cilën paraqitën ofertat e tyre 2 operatorë ekonomikë;



Në datën 07.06.2013, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas shqyrtimit të
dokumentacionit përkatës, kreu vlerësimin duke vendosur si vijon:

1. “Myrto Security” sh.p.k – 637.351,6 lekë pa TVSH (pranuar),
2. “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k – 692.407,44 lekë pa TVSH
(pranuar),
 Në datën 11.06.2013 është paraqitur pranë autoritetit kontraktor ankesa e operatorit
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, pjesë e bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Eurogjici” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k;


Në datën 13.06.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot. 1379/9, ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, duke refuzuar ankesën e tij;



Në datën 17.06.2013, operatori ekonomik "Eurogjici Security" sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar kualifikimin e
operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k, pasi oferta e tij është nën koston ligjore si
dhe nuk plotëson dy prej kritereve kualifikuese;
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Në datën 26.06.2013 autoriteti kontraktor ka paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit
Publik tё gjithё 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 operatorëve ekonomikë;



Në datën 16.07.2013 Komisioni i Prokurimit Publik vendosi të pranojë ankesën e
paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k sh.p.k. dhe autoriteti
kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik “Myrto
Security” sh.p.k. si dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara, duke skualifikuar operatorin
ekonomik “Myrto Security” sh.p.k;



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



Në datën 22.07.2013 është paraqitur pranë autoritetit kontraktor ankesa e operatorit
ekonomik “Myrto Security” sh.p.k;



Në datën 22.07.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot. 1696/1, ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k, duke refuzuar ankesën e tij;



Në datën 29.07.2013, operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar si vijon:
1. vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e tij, dhe
2. kualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, pasi nuk plotëson
kriterin e kualifikimit lidhur me licencën e AKEP-it për qytetin e Vlorës.

Përsa më sipër operatori ekonomik ankimues kërkon skualifikimin e operatorit ekonomik
“Eurogjici Security” sh.p.k dhe kualifikimin e tij si ofertë me cmimin më të ulët dhe në
përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese:
Arsyetoi:

Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k, referuar
ofertës së tij, Komisioni i Prokurimit Publik, është shprehur lidhur me këtë ofertë në
vendimin me nr. 764/3 date 16.07.2013.
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
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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.
Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k, referuar
mos plotësimit të kriterit të kualifikimit nga ana e operatorit ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik, duke qenë se ankesa e ankimuesit në lidhje me
skualifikimin e tij nuk pranohet në themel, gjykon se ky i fundit nuk legjitimohet të ankohet,
në rastin konkret, mbi kualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë.
Për këtë arsye, pretendimi në lidhje me sa më sipër nuk merren në shqyrtim.
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 “Myrto Security” sh.p.k
për procedurёn e prokurimit “procedurё e hapur ” me objekt: “Loti X: Shërbimi i
Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike të Objekteve e Personelit të Postës Shqiptare me Roje të
Kategorisë “1.3.A”, Qarku Vlorë.”, me fond limit 695.280 lekë (pa TVSH), zhvilluar
nё datё 21.05.2013, nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.
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.
Relator: Denis Martopullo

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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Vota kundër:
Anëtarët: Znj. Besa Ombashi, Z. Denis Martopullo (në lidhje me shqyrtimin e pretendimit të
dytë të operatorit ekonomik ankimues)
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