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Në mbledhjen e datës 23.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të tenderit në procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozime”, me objekt “Shërbimin dhe ruajtjen e
sigurisë fizike të Godinës/Ndërtesës dy katëshe me vendndodhje,
pranë Aeroportit Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, Rinas (përballë
Terminalit), nën administrimin e Drejtorisë së Përgjithshme të
Doganave dhe Dega e Doganës Rinas”, me fond limit 1.443.000
lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 25.05.2015
nga autoriteti kontraktor Dega e Doganës Rinas.”

Ankimues:

“EUROGJICI SECURITY” sh.p.k
Adresa: Rr.“Adem Jashari”, Lagjia. 8, Hyrja 10, Ap.3
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

DEGA E DOGANËS RINAS
Adresa: Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës “Nënë Tereza”
Rinas, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, vendimi i Këshillit të Ministrave
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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 dhe
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
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 dhe në vijim,
operatori 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 ndryshuar.
I.3. Operatori ekonomik 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 14.05.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me objekt
“Shërbimin dhe ruajtjen e sigurisë fizike të Godinës/Ndërtesës dy katëshe me vendndodhje,
pranë Aeroportit Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, Rinas (përballë Terminalit), nën administrimin
e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe Dega e Doganës Rinas”, me fond limit 1.443.000
lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 25.05.2015 nga autoriteti kontraktor Dega
e Doganës Rinas.
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II.2. Në datën 19.05.2015 operatori ankimues “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku parashtron pretendimet e tij lidhur me modifikimin e
kritereve të përcaktuara në dokumentat e tenderit. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
(i)

Kërkojmë modifikimin e kriterit të vendosur në DT, lidhur me vërtetimin nga
administrata tatimore për numrin e të siguruarve, pasi bie në kundërshtim me ligjin.
Autoriteti kontraktor duhet të mjaftohet në marrjen e informacionit vetëm në lidhje me
numrin e punonjësve, si kapacitet ekonomik. Për më tepër, autoriteti nuk mund të kërkojë
dy dokumenta për të vërtetuar një kapacitet. Ai mund të kërkojë vërtetimin e lëshuar nga
tatimet, ose listëpagesat.

(ii)

Autoriteti duhet të modifikojë kriterin që bën fjalë për sallën operative duke kërkuar
vetëm vërtetimin nga DPQ Durrës, pasi kjo e fundit është autoriteti kompetent për të bërë
verifikimin e sallës. Sipas kuadrit ligjor në fuqi, miratimi i qendrës së kontrollit të
SHPSF-ve bëhet me komision nga sektori i rendit publik i Drejtorisë së Policisë Vendore.
Komisioni i vlerësimi verifikon sallën operative dhe vendos nëse ajo plotëson kushtet e
nevojshme për të funksionuar në tërësinë e saj. Pra, për autoritetin nuk është e nevojshme
paraqitja e çertifikatës së pronësisë për aq kohë sa egzistenca e sallës provohet me
paraqitjen e vërtetimit të lëshuar nga DPQ përkatës.

(iii)

Kërkojmë modifikimin e kriterit të vendosur në DT, lidhur me vërtetimin e lëshuar nga
DPQ Durrës, duke u hequr nga ky kriter, kërkesa që operatori të ketë 1 (një) armë brezi.

(iv)

Gjithashtu, sipas autoritetit kontraktor në vërtetimin e lëshuar nga DPQ Durrës, duhet të
përcaktohet që operatori ekonomik ka 4 (katër) operatorë. Në mendojmë që ky kriter për
4 operatorë salle është i egzagjeruar dhe jo në proporcion me objektin e prokurimit. Për
këtë arsye gjykojmë që për autoriteti kontraktor është e nevojshme që operatorët
ekonomikë të disponojnë sallë operative në Qarkun Durrës, provuar me vërtetimin e
lëshuar nga DPQ Durrës, pa patur nevojë të kërkojë numër operatorësh.

II.3. Në datë 22.05.2015 autoriteti kontraktor Dega e Doganës Rinas, i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k duke refuzuar ankesën.
II.4. Në datë 26.05.2015 operatori ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar modifikimin e kritereve të
vendosura në dokumentat e tenderit.
II.5 Në datë 03.06.2015, nëpërmjet shkresës me nr.1612/2 prot., datë 01.06.2015, është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
ankesën e operatorit ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, mbi
“...vërtetimin nga administrata tatimore për numrin e të siguruarve”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, Shtojca 7 (“Kriteret e veçanta të kualifikimit”), tek “Kapaciteti
teknik”, pika 8, autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
“Vërtetim nga administrata tatimore për numrin e të siguruarve (minimumi 5 punonjës),
shoqëruar me listëpagesat e çertifikuara nga organet tatimore për periudhën Janar-Dhjetor
2014 dhe Janar-Prill 2015 ku të jenë përfshirë Drejtuesit Teknik dhe punonjësit e çertifikuar
konform ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”.
III.1.2. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2, përcaktohet: “Kërkesat e veçanta të
kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP.
Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe
vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që
duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.”
Në vijim, pika 5, shkronjat “b” dhe “c”, të njëjtit nen, përcaktojnë që:
Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe
licencat profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit;
III.1.3. Referuar VKM nr.922, datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave
tatimore dhe të dokumentave të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, në nenin 1,
paragrafi “xii”, përcaktohet shprehimisht:
Dorëzimi i detyrueshëm, vetëm nëpërmjet formës elektronike, të deklaratave tatimore dhe të
dokumenteve të tjera tatimore, objekt i këtij vendimi, me të cilat nënkuptohen:
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xii)

Deklarata “Listëpagesë e kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit
mbi të ardhurat nga punësimi”.

III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron kapacitetet teknike, personelin e nevojshëm, në përputhje me volumin e
përcaktuar në dokumetat e tenderit.
Në rastin konkret KPP vlerëson se, pretendimi i ankimuesit sipas të cilit autoriteti kontraktor
duhet të zgjedhë të kërkojë prej ofertuesve ose paraqitjen e listëpagesave, ose vërtetimin e
lëshuar nga tatimet (pasi, autoriteti nuk mund të kërkojë dy dokumenta për të njëjtin kapacitet),
nuk qëndron.
Kjo do të thotë që, duke u mbështetur edhe në interpretimin e mësipërm, në rastin konkret
autoriteti kontraktor duhet të kryejë modifikimet e duhura, duke u kufizuar në kërkesën mbi
vërtetimin nga administrata tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën e
kërkuar, shoqëruar me listëpagesat e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore sipas fomularit ESIG 025/a, për të njëtën periudhë kohore.
Sa më sipër, pretendimi i ankimuesit “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, qëndron pjesërisht.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, mbi
dokumenatacionin që duhet të paraqesin ofertuesit për të vërtetuar ekzistencën e sallës operative,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentet e tenderit, Shtojca 7 (“Kriteret e veçanta të kualifikimit”), tek “Kapaciteti
teknik”, pika 9, autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
“Operatori ekonomik të ketë në pronësi ose në përdorim e në funksionim sallë operative.
Ekzistenca në funksionimin e sallës operative të provohet me paraqitjen e vërtetimit të lëshuar
nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës (Durrës). Në rastin kur operatori ekonomik ka në
zotërim, të paraqesë dokumentin e pronësisë, ose të paraqesë kopje të kontratës se qirasë, si dhe
faturat e blerjes së pajisjeve të sallës.”
III.2.2. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2, përcaktohet:
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“Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me
nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre
kritereve.”
III.2.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht: “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.”
Ndërkohë, neni 53, pika 3 përcakton që: “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 dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh
me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
III.2.4. Në rastin konkret, nisur edhe nga pretendimet e ankimuesit KPP gjykon se autoriteti
kontraktor duhet të hartojë kritere të cilat të jenë lehtësisht të plotësueshme nga operatorët
ekonomikë të interesuar për një procedurë prokurimi, si dhe lehtësisht të verifikueshme nga
autoriteti kontraktor.
III.2.5.Në Ligjin nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 3 “Përkufizime”, pika
18, përcaktohet: “Qendra e menaxhimit dhe kontrollit” është ambienti me mjete/pajisje që shërben
për menaxhimin, kontrollin e veprimtarisë private të sigurisë fizike.”
Në këtë kontekst shoqëritë e ruajtjes dhe sigurimit fizik provojnë se disponojnë “qendrën e
menaxhimit dhe kontrollit” me vërtetimin e lëshuar nga DPQ përkatës ku ushtrojnë aktivitet, pasi
sh.p.s.f-të raportojnë veprimtarinë e ruajtjes dhe sigurisë fizike në Drejtorinë e Policisë së Qarkut
Përkatës dhe egzistenca e saj (“Qendrës”), pasqyrohet në vërtetimet përkatëse të lëshuara nga ky
institucion, i cili mbështetur në udhëzimin nr.157, datë 01.04.2015, të Ministrit të Punëve të
Brendshme “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, monitoron veprimtarinë e
tyre.
Si rrjedhojë, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k,
qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k mbi
“…modifikimin e kriterit të vendosur në DT, me anë të të cilit kërkohet operatori të paraqesë
vërtetimin e lëshuar nga DPQ Durrës, ku të jetë përcaktuar se disponon 1 (një) armë brezi... dhe
4 (katër) operatorë...”, Komisioni vëren se:
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III.3.1. Në dokumentet e tenderit, Shtojca 7 (“Kriteret e veçanta të kualifikimit”), tek “Kapaciteti
teknik”, pika 10, autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
“Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Durrës shoqëruar dhe me listën emërore, ku
jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë: Operatori ekonomik duhet të ketë: Sallë
operative, 10 (dhjetë) punonjës të çertifikuar për ushtrim profesioni, përgjegjës shërbimi, 1
armë brezi, 4 operatorë, grup të gatshëm, si dhe të ketë shlyer detyrimet për vitin 2014, etj.”
III.3.2. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2, përcaktohet:
“Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me
nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre
kritereve.”
III.3.3. Në ligjin nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 27, shkronja “c”,
parashikon se “[...] punonjësi i shërbimit ka përgjegjësi të mbajë, sipas rregullores, armatimin
personal e pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shenjat dhe simbolet e SHPSF-së, vetëm
gjatë kryerjes së detyrës, si dhe të përdorë armën sipas legjislacionit në fuqi.”
Ndërsa sipas nenit 34, po këtu, thuhet se “[...] në veprimtarinë e sigurisë fizike të drejtën e
mbajtjes së së armëve të zjarrit dhe municionit, vetëm gjatë kryerjes së detyrës, e kanë drejtuesi
teknik dhe punonjësit e shërbimit. Lloji i armëve të zjarrit dhe municionit të tyre që jepen për
mbajtje, miratohen nga Policia e Shtetit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi [...].”
III.3.4. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr.157, datë 01.04.2015, Kreu III, pika
1 dhe 2, parashikon se:
Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar dhe për ushtrimin e
veprimtarisë së SHPSF-së lidh kontrata, për kryerjen e shërbimit privat të sigurisë fizike.
Kontrata ndërmjet palëve përmban:
a.
b.
c.
d.
e.

Numrin e punoinjësve të shërbimit;
Rregullat për regjimin e hyrjes dhe të daljes nga objekti;
Mënyrën e ruajtjes së objektit (skaema e objektit), numrin e vendrojeve
Llojin e armatimit, pajisjet dhe mjetet e shërbimit;
Llojin e uniformës, simbolet dhe shenjat dalluese.

Ndërsa sipas pikës 5, po këtu thuhet: “Drejtuesi teknik përcakton rregullat e funksionimit të
SHPSF-së në lidhje me ruajtjen e objektit, personit apo shoqërimin e vlerave monetare në lëvizje
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si dhe përpilon plandislokimin për cdo objekt së bashku me skemat e ruajtjes dhe plane të
vecanta ruajtjeje për situata emergjente.”
III.3.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor për armë brezi
në përdorim, nuk është parashikuar në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara, ku
përcaktohet qartë se operatori ekonomik është i detyruar të pajiset me armë, vetëm kur shpallet
fitues dhe ka lidhur kontratën me autoritetin kontraktor, pasi vetëm atëherë drejtuesi teknik
përpilon plandislokimin për objektet që merren në ruajtje nga shoqëria dhe përcakton punonjësit
që do të kryejnë shërbimin në këto objekte.
III.3.6.Ndërkohë, përsa i përket faktit që në vërtetimin e lëshuar nga DPQ Durrës, duhet të
evidentohet edhe numri i operatorëve (katër), KPP vlerëson se në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin
privat të sigurisë fizike”, neni 22 (“Qendra e kontrollit të SHPSF-së”), është përcaktuar:

“Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të sigurisë fizike, në çdo njësi
administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli, ku të tregohet adresa e saj
fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e shoqërisë.
Qendra e kontrollit të shërbimit kryen detyrat e drejtimit, mbikqyrjes dhe menaxhimit të
veprimtarisë së sigurisë fizike.
Qendra e kontrollit duhet të jetë e pajisur me mjetet e ndërlidhjes, komunikimit e vëzhgimit dhe
të veprojë 24 orë në ditë.”
III.3.7. Referuar nenit 27 (“Përgjegjësitë e punonjësit të shërbimit”), të të njëjtit ligj: “Punonjësi i
shërbimit privat të sigurisë fizike vepron me cilësinë e rojës, të truprojës, të operatorit, të shoferit, si
mbajtës i qenit, si dhe të përgjegjësit të shërbimit...”.
Ndërkohë, sipas Kreut III, shkronja “A”, pika 9/ç, të Udhëzimit të Minstrit të Punëve të
Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015, “ …veprimtaria e SHPSF-së për ruajtjen e objekteve,
personave, veprimtarive social-kulturore, fetare e sportive dhe për sigurimi i vlerave monetare
gjatë transportit realizohet nëpërmjet organizimit të shërbimit, për ...operator në qendrën e
kontrollit...”
III.3.8. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonomikë, për kryerjen e shërbimit
të ruajtjes me roje të objekteve duhet të kenë qendër kontrolli të shërbimit për mbikqyrjen e
veprimtarisë që shoqërisë, e cila përmban mjetet dhe pajisjet e nevojshme. Gjithashtu, duke qenë
se në qendrat e kontrollit, shërbimi kryhet me operator dhe punonjësi i shërbimit, në zbatim të
ligjit, vepron edhe në cilësinë e operatorit, kërkesa e autoritetit kontraktor që subjekti të ketë të
punësuar operatorë për Qendrën e Kontrollit të SHPSF-së për (sallën operative) me vërtetim nga
Drejtoria e Policise Qarkut Durrës, është e nevojshme.
Për më tepër, numri 4 (katër) operatorë, i evidentuar në kriterin në fjalë, është në proporcion me
objektin e kontratës që do të realizohet, si dhe kërkesat e vendosura në Shtojcën 9 (“Specifikimet
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teknike”), ku përcaktohet shprehimisht që shërbimi i kërkuar, do të kryhet “...24 orë në 24, në 7
(shtatë) ditët e javës”.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k,
lidhur me evidentimin në vërtetimin e lëshuar nga DPQ Durrës të armëve të brezit qëndrojnë,
ndërkohë që pretendimet lidhur me operatorët e qendrës së kontrollit dhe numrit të tyre, nuk
qëndron.
III.4. Së fundi, gjatë verifikimit në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik, u
konstatua që autoriteti kontraktor, ka proceduar më tej dhe në kundërshtim me rregullat e
prokurimit publik, në datën 25.05.2015, ka zhvilluar procedurën e prokurimit (dorëzimin e
ofertave).
III.4.1 Ndërkohë, në datën 22.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit
ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, duke refuzuar ankesën dhe në datën 26.05.2015,
ky operator ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në bazë të ligjit nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 63, pika 6, në të cilin përcaktohet se:
“Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të
këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e
Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor,
të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti
kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim
e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor”.
III.4.2. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ky veprim është kryer në kundërshtim të
dispozitave të LPP-së, pasi autoriteti kontraktor duhet të respektonte afatet për shqyrtimin
administrativ të ankesës së operatorit ekonomik. Pra, nga ana e autoritetit kontraktor nuk duhet të
ishte proceduar me hapjen e ofertave, pasi në këto kushte, teknikisht nuk mund të kryhet asnjë
veprim për modifikimin e dokumentave të tenderit, si edhe të bëhet shtyrja e datës së zhvillimit
të tij. Për këtë arsye në mbështetje të nenit 72, të LPP-së, Komisioni i Prokurimit Publik e gjen
me vend që në rastin konkret, t’i drejtohet Agjencisë së Prokurimit Publik, për marrjen e masave
administrative ndaj personave përgjegjës për shkeljet e konstatuara në këtë procedurë prokurimi.
III.4.3. Si konkluzion, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se procedura në fjalë e
prokurimit duhet të anulohet, pasi në rastin konkret ndodhemi në kushtet e parashikuara në
nenin 64, pika 3, shkronja “b”, të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, ku thuhet shprehimisht se:
“Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se një vendim
apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji, ka të
drejtë:
b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të
nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato
specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj.”
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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,
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “EUROGJICI
SECURITY” sh.p.k, për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me objekt
“Shërbimin dhe ruajtjen e sigurisë fizike të Godinës/Ndërtesës dy katëshe me
vendndodhje, pranë Aeroportit Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, Rinas (përballë
Terminalit), nën administrimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe Dega e
Doganës Rinas”, me fond limit 1.443.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar
në datën 25.05.2015 nga autoriteti kontraktor Dega e Doganës Rinas.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit dhe me rihapjen e saj të
modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me arsyetimet e mësipërme të Komisionit
të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Agjencia e Prokurimit Publik të marrë masa administrative ndaj personave përgjegjës për
shkeljet e konstatuara nga Komisioni i Prokurimit Publik.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.977 Protokolli,
Datë 26.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar

Anëtar

Anëtar

Spiro Kuro

Leonard Gremshi

Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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