KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 212/3/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Anëtare
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 29.04.2016, mori në shqyrtim çështjen me
Objekt:

“Kërkesë për rishikim/korigjim vendimi K.P.P 212/2016 datë
11.04.2016 për procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozime”, nr. REF-22021-01-21-2016, me objekt “Shërbim
me roje private i ambjenteve të ISHP-së”, me fond limit
4.718.495 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 02.02.2016, nga
autoriteti kontraktor Instituti i Shëndetit Publik.

Drejtuar:

Komisionit të Prokurimit Publik
Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr.3, Kati II, Tiranë

Kërkuesi:

Instituti i Shëndetit Publik
Rruga “Aleksandër Moisiu”, Nr. 80, Tirana.

Palë e interesuar:

“Trezhnjeva” sh.p.k.
Lagja “Partizani”, Pall. 90/3, Shk. 1, Ap. 1, Bajram Curri.
“Toni Security” sh.p.k.
Rruga “Adem Jashari”, Lgj.8, H. 10, Ap.3, Tiranë.
“Myrto Security” sh.p.k.
Lagj. “Kastriot”, Rr. “Brigada e 11 Sulmuese”, Godina e
Albtelekom, Kati 3, Fier.
“Global Security” sh.p.k
Lagjia “Ali Demi”, Rruga “Shemsi Haka”, pranë Poligrafikut,
Tiranë.
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Baza Ligjore:

Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni, 19/1 e vijues, 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, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, dëgjoi relatorët çështjes, shqyrtoi informacionin e ardhur nga
autoriteti kontraktor dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të kërkesës së autoritetit kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik
konstatoi se ky i fundit legjitimohet për të paraqitur këtë kërkesë për rishikim vendimi të
Komisionit të Prokurimit Publik, bazuar në pikën 2 të nenit 64/2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 02.02.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-22021-01-21-2016, me objekt “Shërbim me roje
private i ambjenteve të ISHP-së”, me fond limit 4.718.495 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë
02.02.2016, nga autoriteti kontraktor Instituti i Shëndetit Publik.
II.2. Në datën 02.02.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.3. Në datën 09.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit
të Ofertave:
II.4. Në datën 15.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton kualifikimin e shoqërive “Aulona Pol. 1” sh.p.k.,
“SSX” sh.p.k., “Vrana Security Group” sh.p.k., “Cullhaj” sh.p.k., “Myrto Security” sh.p.k., “Toni
Security” sh.p.k., “Leksi Security” sh.p.k., “Global Security” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Oktapus”
sh.p.k., “International Security Albania” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security”
sh.p.k., duke pretenduar se:


“Aulona Pol. 1” sh.p.k.:
 Oferta nuk është plotësuar siç shprehen DST në shifra me shkrim dhe me fjalë;
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 Ofertë nën koston ligjore: Nuk ka plotësuar preventivin e përcaktuar nga AK. Nuk ka
parashikuar detyrimin e armatimit për vendrojen me shërbim 8 orë;
 Certifikata e Drejtuesit Teknik me datë lëshimi 28.10.2014 i ka kaluar afati i përdorimit;
 Nuk ka paraqitur Certifikatë për Titullar Subjekti;
 Nuk ka paraqitur vërtetim policie sipas kërkesës në DST, por performancë;
 Faturat tatimore me kompaninë celulare Plus dhe me Intesa San Paolo që shoqërojnë
kontratën e ngjashme, janë pa vulë shitësi;


“SSX” sh.p.k.:
 Oferta nuk është plotësuar siç shprehen DST me shifra me shkrim dhe me fjalë - nuk
shprehet me shkrim oferta;
 Nuk ka plotësuar preventivin e përcaktuar nga AK.
 Ofertë nën koston ligjore: Nuk ka parashikuar detyrimin e armatimit për vendrojen me
shërbim 8 orë;



“Vrana Security Group” sh.p.k.:
 Ofertë nën koston ligjore: Nuk ka parashikuar detyrimin e armatimit për vendrojen me
shërbim 8 orë;
 Formulari i Ofertës, Deklarata e Konfliktit të Interesit, Deklarata e Gjendjes Gjyqësore pa
kokë të firmës (Stema);
 Faturat tatimore që shoqërojnë kontratën e ngjashme, janë pa vulë shitësi;



“Çullhaj” sh.p.k.:
 Ofertë nën koston ligjore: Nuk ka parashikuar detyrimin e armatimit për vendrojen me
shërbim 8 orë;
 Certifikata e Drejtuesit Teknik me datë lëshimi 09.03.2012 dhe ajo e Titullarit të Subjektit
me datë lëshimi 09.03.2012 i ka kaluar afati i përdorimit sipas ligjit 74/2014;
 Titullari i Subjektit nuk figuron në listëpagesa për muajt Nëntor, Dhjetor 2015;



“Toni Security” sh.p.k., ti shtohen dhe arsyet:
 Formulari i Ofertës nuk është për ISHP por për një institucion tjetër;
 Ofertë nën koston ligjore: Nuk ka parashikuar saktë detyrimin e armatimit për vendrojen me
5 veta;
 Nuk ka parashikuar saktë detyrimin e armatimit për vendrojen me shërbim 8 orë;
 Certifikata e Drejtuesit Teknik me datë lëshimi 11.06.2012 dhe ajo e Titullarit të Subjektit
me datë lëshimi 18.07.2012 i ka kaluar afati i përdorimit sipas ligjit 74/2014;



“Ales” sh.p.k. ti shtohen dhe arsyet:
 Oferta nuk është plotësuar siç shprehen DST me shifra me shkrim dhe me fjalë - nuk
shprehet me shkrim oferta;
 Nuk ka plotësuar preventivin e përcaktuar nga AK bashkëlidhur formularit të çmimit të
ofertës;
 Ofertë nën koston ligjore: Nuk ka parashikuar detyrimin e armatimit për vendrojen me
shërbim 8 orë;
 Formulari i Ofertës, Deklarata e Konfliktit të Interesit, Deklarata e Gjendjes Gjyqësore pa
kokë të firmës (Stema);
 CV e shoqërisë dhe e Drejtuesit Teknik pa firmë dhe vulë;
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“International Security Albania” sh.p.k.:
 Formulari i Ofertës, Deklarata e Konfliktit të Interesit, Deklarata e Gjendjes Gjyqësore pa
kokë të firmës (Stema);
 CV e shoqërisë dhe e Drejtuesit Teknik pa firmë dhe vulë;



“Oktapus” sh.p.k.:
 Formulari i Ofertës, Deklarata e Konfliktit të Interesit, Deklarata e Gjendjes Gjyqësore pa
kokë të firmës (Stema);
 CV e shoqërisë dhe e Drejtuesit Teknik pa firmë dhe vulë;



“Dea Security” sh.p.k.:
 Formulari i Ofertës, Deklarata e Konfliktit të Interesit, Deklarata e Gjendjes Gjyqësore pa
kokë të firmës (Stema);
 CV e shoqërisë dhe e Drejtuesit Teknik pa firmë dhe vulë;



“Eurogjici Security” sh.p.k.:
 Oferta nuk është plotësuar siç shprehen DST me shifra me shkrim dhe me fjalë;



“Myrto Security” sh.p.k., “Leksi Security” sh.p.k. dhe “Global Security” sh.p.k. përveç
arsyeve të skualifikimit t’u shtohet arsyeja:
 “Ofera nën koston ligjore, nuk kanë përllogaritur shtesat për turn të dytë, tretë, sigurimet
shoqërore e shëndetësore dhe shpenzimet për armatim sipas kërkesave të përcaktuara në
DST;

II.4.1. Në datën 18.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 55/24 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., duke e pranuar pjesërisht ankesën e
tij. Konkretisht, autoriteti kontraktor ka pranuar vetëm pretendimet e ngritura nga ankimuesi lidhur
me skualifikimin e shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k.
II.4.2. Në datën 23.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.5. Në datën 10.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij “Oferta ekonomike
nuk është për Institutin e Shëndetit Publik, por për Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural”, duke
pretenduar se gabimi mbi përcaktimin e emrit të autoritetit kontraktor është lapsus calemi, pasi
duket qartë se të gjitha të dhënat e tjera dhe përllogaritjet janë për Institutin e Shëndetit Publik.
II.5.1. Në datën 16.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 55/20 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.5.2. Në datën 23.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
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II.6. Në datën 12.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij “Formulari i Ofertës
është nën koston e parashikuar pasi, shpenzimet për armatim janë shumë të ulëta për një vendroje
me tre turne ...”, duke pretenduar se:
“Lidhur me shpenzimet për armatim dhe municion ... i kemi parashikuar në shumën 10 lekë, pasi
legjislacioni “Për Armët” ka ndryshuar. ... Shoqëria “Myrto Security” sh.p.k. në funksion të
aktivitetit që ushtron, pas plotësimit të dokumentacionit përkatës dhe aplikimit pranë Drejtorisë së
Policisë së Shtetit, është autorizuar prej kësaj të fundit për blerje arme zjarri (armë brezi dhe armë
krahu) dhe aktualisht kemi në pronësi armë sipas autorizimeve të lëshuara. Pronësinë për armët
dhe municionin ja kemi provuar Autoritetit Kontraktor nëpërmjet paraqitjes së bashku me ofertën,
të dokumentacionit si më poshtë:
Autorizim “Për blerje arme zjarri”, nr. 7237/3 prot., datë 30.12.2015, lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Shtetit;
Autorizim “Për blerje arme zjarri”, nr. 7237/5 prot., datë 30.12.2015, lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Shtetit;
Kontratë shit-bjerje datë 26.10.2015, lidhur me shoqërinë “Rogat Security” sh.p.k.;
Faturë Tatimore nr. 482, datë 26.10.2015;
Njoftim Debitimi datë 05.11.2015;”

i).
ii).
iii).
iv).
v).

Referuar sa më sipër, ankimuesi pretendon se oferta e dorëzuar prej tij nuk është nën koston ligjore.
II.6.1. Në datën 18.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 55/21 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.6.2. Në datën 24.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 11.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij “Mungon vërtetim
për numrin e punonjësve të shërbimit, të certifikuar konform ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin e
ruajtjes dhe sigurisë fizike”, nga Drejtoria e Policisë së Qarkut në të cilin operatori ekonomik
ushtron aktivitetin me një numër punonjësishshërbimi për jo më pak se 11 persona, shoqëruar me
listën emërore të tyre.”.
Gjithashtu, ankimuesi kërkon skualifikimin e shoqërive “Myrto Security” sh.p.k., “Toni Security”
sh.p.k., “Leksi Security” sh.p.k., “Aulona Pol. 1” sh.p.k. dhe “SSX” sh.p.k., duke pretenduar se:


Shoqëritë “Myrto Security” sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k. dhe “Leksi Security” sh.p.k.
kanë ofertuar me oferta ekonomike nën koston minimale ligjore;



Shoqëria “Aulona Pol. 1” sh.p.k. nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit Teknik. Vërtetimi i
DPQT nuk është i tre muajve të fundit;



Shoqëria “SSX” sh.p.k. nuk ka paraqitur vërtetim nga OSHË ku të vërtetohet se kjo shoqëri
ka shlyer detyrimet e energjisë elektrike për muajin Dhjetor 2015;
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II.7.1. Në datën 18.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 55/22 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.7.2. Në datën 26.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.8. Në datën 11.04.2016 Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi në themel ankesën e
paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, si dhe informacionin e dokumentacionin e paraqitur
nga autoriteti kontraktor lidhur me ankesën objekt shqyrtimi, me vendimin K.P.P. 212/2016, ka
vendosur:
1. Të pranojë ankesat e paraqitua nga operatorët ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k. dhe
“Global Security” sh.p.k., për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, nr. REF22021-01-21-2016, me objekt “Shërbim me roje private i ambjenteve të ISHP-së”, me fond
limit 4.718.495 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 02.02.2016, nga autoriteti kontraktor
Instituti i Shëndetit Publik.
2. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Toni Security” sh.p.k. dhe
“Trezhnjeva” sh.p.k. për procedurёn e mësipërme të prokurimit.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 09.02.2016 mbi kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Aulona Pol. 1” sh.p.k., “SSX” sh.p.k., “Vrana Security Group” sh.p.k.,
“Cullhaj” sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe mbi
skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k. dhe “Global Security”
sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke skualifikuar operatorët ekonomikë “Aulona Pol. 1” sh.p.k., “SSX”
sh.p.k., “Vrana Security Group” sh.p.k., “Cullhaj” sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k. dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k. dhe duke kualifikuar operatorët ekonomikë “Myrto Security”
sh.p.k. dhe “Global Security” sh.p.k.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k. dhe “Global Security” sh.p.k.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
II.12. Në datën 19.04.2016 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 212/2
prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 55/33 prot, datë 19.04.2016 me objekt: Rishikim Vendimi
dhe saktësim i Vendimit nr.212/2016 të Komisionit të Prokurimit Publik”.
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Autoriteti kontraktor ka argumentuar kërkesën e tij pёr rishikimin e vendimit KPP 212/2016, si më
poshtë:
1. Ju kujtojmë se në DST e AK termat e referencës është përcaktuar qartë numri i armëve të
krahut që do të përdoret për cdo vendroje dhe vendroja e turnit të parë sipas formularit II
nuk duhet të përdorë armë. Ndryshimi qëndron vetëm tek armatimi ku OE Aulona Pol 1
sh.p.k, SSX, Vrana Security, Global Security, Toni Security sh.p.k e kanë ofertën më të lartë
se Myrto sh.p.k i kualifikuar. Kërkojmë që të rishikohet ky vendim për skualifikimin e tyre
me arsyetimin se janë nën koston ligjore.
2. Në arsyetimin e vendimit pika III.13 skualifikoni operatorin ekonomik “Global Security”
sh.p..k për ofertë nën kosto. Në pikën 4 të dispozitivit kualifikoni “Global Security sh..p.k.
Kërkojmë rishikimin e vendimit
3. Në lidhje me arsyetimin tuaj në pikën III.5.4. (fq 13) arsyetoni se operatori ekonomik
Eurogjici Security ka paraqitur dokumentacion në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga
AK ndërsa në dispozitivin tuaj pika 3 dhe 4 e skualifikoni këtë operator.
4. Në faqen 14 të Arsyetimit pika III.6 paragrafi 3 sistemoni Autoritetin Kontraktor pasi është
Instituti i Shëndetit Publik dhe jo Instituti i Sigurimeve Shoqërore.
5. Në lidhje me arsyetimin e pikës III.11 ju lutem na sqaroni a përbën problem për KVO
kualifikimi i shoqërisë Myrto sh..p.k në një kohë kur autorizimi për blerje armë zjari mban
datën 30.12.2015 nga Drejtoria e Policisë së shtetit ndërsa kontrata e shitblerjes dhe fatura
tatimore e blerjes së armatimit mban datën 26.10.2015 dhe njoftim debitimi për faturën e
parablerjes ka datën 05.11.2015 pra do të thotë që armët janë blerë përpara se të dilte
autorizimi nga Drejtoria e Policisë së Shtetit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Pasi shqyrtoi dokumentacionin e mësipërm,

Arsyeton
III.1. Në kuptim e zbatim të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar),
Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) është organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton
ankesat për procedurat e prokurimit, dhe merr vendime, të cilat janë administrativisht përfundimtare
(neni 19/1 i LPP).
III.2. Ndryshe nga operatori ekonomik, që në një procedurë përpara KPP është ankimuesi,
legjislatori e ka dalluar pozitivisht subjektin autoritet kontraktor, për shkak të specifikës së tij si
pjesë e strukturës shtetërore të prokurimit publik bashkë me KPP, dhe e ka privilegjuar atë, duke i
dhënë një instrument ligjor që konsiston në kërkesën për rishikim të vendimit të vetë Komisionit.
Praktikisht, LPP, në nenin 64/2 parashikon se:
“Autoritetet kontraktore duhet
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-

të zbatojnë vendimin e dhënë ose
të kërkojnë rishikimin e vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga
marrja dijeni për vendimin.”
Pra, sipas ligjit, autoriteti kontraktor nuk ka alternativë tjetër.

III.3. Instituti i rishikimit nga ana e një organi administrativ të një vendimi të nxjerrë nga vetë
organi në fjalë, nuk gjen mbështetje ligjore në Kodin e Procedurave Administrative në fuqi, ndaj
KPP vlerëson se duhet ti drejtohet me analogji Kodit të Procedurës Civile, i cili parashikon se:
“Pala e interesuar mund të kërkojë rishikimin e një vendimi që ka marrë formë të prerë, kur:
a) zbulohen rrethana të reja apo prova të reja me shkresë që kanë rëndësi për çështjen, të cilat nuk
mund të diheshin nga pala gjatë shqyrtimit të saj;
b) vërtetohet se thëniet e dëshmitarëve apo mendimet e ekspertëve, mbi të cilat është bazuar
vendimi, kanë qenë të rreme;
c) palët ose përfaqësuesit e tyre apo ndonjë anëtar i trupit gjykues, që ka marrë pjesë në gjykimin e
çështjes, kanë kryer vepra të dënueshme penalisht, të cilat kanë ndikuar në dhënien e vendimit;
ç) vërtetohet se vendimi i dhënë është bazuar në dokumente të falsifikuara;
d) vendimi është bazuar në një vendim të gjykatës ose të një institucioni tjetër që më pas është
prishur;
e) vendimi është në kundërshtim të hapur me një vendim tjetër të formës së prerë të dhënë midis po
atyre palëve, për të njëjtin objekt dhe për të njëjtin shkak.
ë) kur Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut gjen shkelje të konventës europiane “Për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore” dhe të protokolleve të saj, të ratifikuara nga
RSH”.
III.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjatë shqyrtimit të kërkesës për rishikim vendimi të autoritetit
kontraktor Instituti i Shëndetit Publik konstatoi se vendimi KPP 212/2016 datë 11.04.2016 ka vend
për saktësim dhe për këtë arsye Komisioni investohet për korigjimin e tij.
III.4.1. Në lidhje me pikën 1 të kërkesës suaj se “Ndryshimi qëndron vetëm tek armatimi ku OE
Aulona Pol 1 sh.p.k, SSX, Vrana Security, Global Security, Toni Security sh.p.k e kanë ofertën më të
lartë se Myrto sh.p.k i kualifikuar. Kërkojmë që të rishikohet ky vendim për skualifikimin e tyre me
arsyetimin se janë nën koston ligjore, Komisoni i Prokurimit Publik gjykon se në lidhje me
pretendimet për koston e ofertës së operatorëve ekonomikë është shprehur në vendimin e sipërcituar
në momentin e shqyrtimit të pretendimeve të operatorëve ekonomikë ankimues duke sqaruar arsyet
se përse oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Myrto Security” megjithse më ulët në vlerë në
krahasim me operatorët ekonomikë të tjerë pjesmarrës rezulton në koston e lejuar ligjore.
Sa më sipër kërkesa juaj për rishikim nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pikën 2 dhe 3 të kërkesës suaj për rishikim Komisioni gjykon se ka vënd për
saktësim/korigjim vendimi për shkak të mospërpuethshmërisë ndërmjet pjesës arsyetuese të
vendimit dhe dispozitivit të saj.
Përkatësisht në pikën III.1.13. Komisioni është shprehur se operatori ekonomik “Global Security”
sh.p.k pas përllogaritjeve të kryera rezulton nën koston e lejuar ligjore ndërsa në pikën 3 të
dsipozitivit shprehet për kualifikimin e tij. Në këto kushte Komisioni gjykon se dispozitivi i
vendimit duhet të korigjohet në lidhje me operatorin ekonomik “Global Security” sh.p.k duke
mbetur në këtë mënyrë ky operator ekonomik i skualifikuar sipas vendimit të KVO të datës
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09.02.2016 .
Gjithashtu lidhur me pozitën e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k për të cilin
Komisioni është shprehur në pikën III.5.4 të pjesës arsyetuese të vendimit se dokumentacioni i
paraqitur nga operatori ekonomik është në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor ndërsa në
pikën 3 të dispozitivit shprehet për skualifikimin e tij Komisioni gjykon se dispozitivi i vendimit
duhet të korigjohet duke mbetur në këtë mënyrë ky operator ekonomik i kualifikuar sipas vendimit
të KVO-së datë 09.02.2016 .
Përfundimisht pika 3 dhe 4 e dispozitivit të vendimit KPP.212/2016 ndryshohet si më poshtë:
3. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 09.02.2016 mbi kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Aulona Pol. 1” sh.p.k., “SSX” sh.p.k., “Vrana Security Group” sh.p.k.,
“Cullhaj” sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k. dhe mbi skualifikimin e operatorit ekonomik
“Myrto Security” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke skualifikuar operatorët ekonomikë “Aulona Pol. 1” sh.p.k., “SSX”
sh.p.k., “Vrana Security Group” sh.p.k., “Cullhaj” sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k. dhe duke
kualifikuar operatorin ekonomik “Myrto Security” sh.p.k.
faqen 14 të Arsyetimit pika III.6 paragrafi 3 sistemoni
Autoritetin Kontraktor pasi është Instituti i Shëndetit Publik dhe jo Instituti i Sigurimeve Shoqërore
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në këtë pikë vendimi duhet të korigjohet duke saktësuar
autoritetin kontraktor përkatësisht Instituti i Shëndetit Publik si më poshtë:
III.6. Lidhur me pretendimin tuaj se në

-

Komisioni i Prokurimit Publik, në analizë të Formularit të Ofertës të paraqitur nga
operatori ekonomik ankimues në sistemin e prokurimeve elektronike, i cili është i një
rëndësie të vecantë në një procedurë prokurimi për faktin se jep informacion lidhur me
kontratën objekt prokurimi si dhe autoritetin kontraktor të cilit i drejtohet, gjykon se
plotësimi i tij nga ana e ankimuesit, duke i’u drejtuar një autoriteti tjetër kontraktor,
konkretisht Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, që nuk ka lidhje me autoritetin
kontraktor (Instituti i Shëndetit Publik), i cili zhvillon procedurën në fjalë të prokurimit, vë
në dyshim vlefshmërinë e aktit.

III.7. Gjithashtu K.P.P. konstaton se operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. rezulton i
skualifikuar nga vlerësimi i K.V.O., megjithëse ka paraqitur ankesë në K.P.P. në përfundim të
shqyrtimit administrativ do të mbetet i skualifikuar.
III.8. Lidhur me kërkesën tuaj për sqarim sa i takon dokumentacionit të dorëzuar në këtë procedurë
prokurimi nga ana e operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik ju
bën me dije se Komisioni lidhur me këtë fakt është shprehur në vendimin objekt rishikimi duke e
konsideruar/vlerësuar të vlefshëm dokumentacionin e paraqitur. Sa më sipër autoriteti kontraktor
duhet të zbatojë vendimin KPP 212/2016, në përputhje me dispozitivin. KPP, me këtë rast, gjen me
vend të theksojë se, ndërsa çdo subjekt i LPP ka të drejtë të interpretojë dispozitat e këtij
legjislacioni, po ashtu, këto subjekte kanë edhe detyrimin ta interpretojnë atë në përputhje e
harmoni të brendshme dhe të jashtme me legjislacionin tjetër në fuqi në Republikën e Shqipërisë.
Akoma më tej, duke qenë se KPP është organi më i lartë në fushën e prokurimit publik, ka të
drejtën dhe përgjegjësinë të bëjë interpretimin përfundimtar të legjislacionit të fushës përkatëse.
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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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Pranimin e kërkesës së autoritetit kontraktor për korigjim vendimi të Komisionit të
Prokurimit Publik K.P.P 212/2016, datë 11.04.2016, për procedurën e prokurimit “Kërkesë
për propozime”, nr. REF-22021-01-21-2016, me objekt “Shërbim me roje private i
ambjenteve të ISHP-së”, me fond limit 4.718.495 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë
02.02.2016, nga autoriteti kontraktor Instituti i Shëndetit Publik si më poshtë:
Përfundimisht pika 3 dhe 4 e dispozitivit të vendimit KPP.212/2016 ndryshohet si më poshtë:
3. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 09.02.2016 mbi kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Aulona Pol. 1” sh.p.k., “SSX” sh.p.k., “Vrana Security Group” sh.p.k.,
“Cullhaj” sh.p.k., dhe mbi skualifikimin e operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke skualifikuar operatorët ekonomikë “Aulona Pol. 1” sh.p.k., “SSX”
sh.p.k., “Vrana Security Group” sh.p.k., “Cullhaj” sh.p.k., dhe duke kualifikuar operatorin
ekonomik “Myrto Security” sh.p.k.
Të korigjojë pikën III.6.4 të arsyetimit të vendimit si më poshtë:
- Komisioni i Prokurimit Publik, në analizë të Formularit të Ofertës të paraqitur nga
operatori ekonomik ankimues në sistemin e prokurimeve elektronike, i cili është i një
rëndësie të vecantë në një procedurë prokurimi për faktin se jep informacion lidhur me
kontratën objekt prokurimi si dhe autoritetin kontraktor të cilit i drejtohet, gjykon se
plotësimi i tij nga ana e ankimuesit, duke i’u drejtuar një autoriteti tjetër kontraktor,
konkretisht Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, që nuk ka lidhje me autoritetin
kontraktor (Instituti i Shëndetit Publik), i cili zhvillon procedurën në fjalë të prokurimit, vë
në dyshim vlefshmërinë e aktit.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 212/2 Prot. Datë 19.04.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha
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