REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 129/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k, nga procedura e prokurimit “Kërkesë për
Propozime” me Nr. REF-65459-01-19-2017 me objekt:
“Shërbim ruajtje me roje private dhe sistem alarmi”, me
fond limit 1,459,098 lekë pa tvsh, e zhvilluar nё datёn
06.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale
e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit
Shëndetësor Fier.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, L.8, H.10, Ap.3, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem
te Kujdesit Shendetesor Fier
Lagjja “1 Maji” Rruga “Jani Bakalli”

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. 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
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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 me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky operator i 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 ankesave
të operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 19.01.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-65459-01-19-2017 me objekt: “Shërbim
ruajtje me roje private dhe sistem alarmi”, me fond limit 1,459,098 lekë pa tvsh, e zhvilluar nё
datёn 06.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te
Detyrueshem te Kujdesit Shëndetësor Fier.
II.2. Në datën 06.02.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
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II.3. Në datën 09.02.2017 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

Eurogjici Security
Force Security 2004
Myrto Security
Nazeri 2000
Aulona Pol 1

1,231,583.00
1,231,583.00
1,231,583.00
1,231,583.00
1,238,757.00

I skualifikuar
I kualifikuar
I kualiifkuar
I kualifikuar
I kualifikuar

II.4. Në datën 09.02.2017 operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
për arsyet e mëposhtme:
1. “Eurogjici”, sipas ekstraktit te Qendres Kombetare te Biznesit, ka adrese dytesore te
ushtrimit te aktivitetit edhe qyteti Elbasan lagja Brigada 17 Sulmuese, Bulevardi “Qemal
Stafa”, Hotel Skampa”, kati I pare. Sic rezulton nga vertetimet nr.371 prot. date 19.01.2017
leshuar nga OSHEE Sh.a, nuk provohet se ka paguar faturat e konsumit te energjise elektrike
per kete adrese dytesore (qyteti Elbasan lagja Brigada 17 Sulmuese, Bulevardi “Qemal Stafa”,
Hotel Skampa”, kati I pare). Kjo adrese dytesore referuar CV se paraqitur korespondon me
Qendren e Kontrollit qe ka ne Elbasan, pra nuk provon se ka paguar faturat e konsumit te
energjise elektrike per objektin ku k ate instaluar Qendren e Kontrollit te Elbasan.
2. Nuk ka paraqitur Çertifikatat per 3 punonjes sherbimi (leshuar nga Drejtoria Vendore e
Policise Fier) brenda afatit 4-vjecar te vlefshmerise se tyre. Konkretisht ka paraqitur vetem
çertifikatat per punonjes sherbimi te vlefshme vetem per punonjesit Albert Shurdhaj dhe
z.Behar Beqaj.
II.5. Në datën 13.02.2017 operatori ekonomik ankimues “Euroogjici Security” sh.p.k ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton vendimin e KVOsë, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

-

Kundërshtojmë skualifikimin e shoqërisë sonë pasi pretendimi se shoqëria jonë nuk ka
paguar detyrimet e energjisë elektrike për adresën dytësore që ka në Elbasan nuk
qëndron pasi shoqëria jonë ka paraiqtur vërtetimin nr.371 prot datë 19.01.2017,
lëshuar nga Drejtoria Rajonale e OSHEE Tiranë që konfirmon shlyerjen e të gjitha
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike përfshirë edhe faturën koherente të
muajit dhjetor 2016 i cili kishte afat të shlyhej deri më datë 31.01.2017.Autoriteti
kompetent për konfirmimin e shlyerjes së detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike
është Drejtoria Rajonale e OSHEE institucion i cili pasi ka kryer konfirmimet e
nevojshme ka konfirmuar se shoqëria jonë nuk ka asnjë detyrim të maturuar të
energjisë elektrike dhe autoriteti kontraktor nuk mund të marrë rolin e institucionit
kompetent për të dalë në konkluzione të pabazuara.
Pretendimi i autoritetit kontraktor se shoqëria jonë nuk ka paraqitur certifikatat për tre
punonjës shërbimi (lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier) brenda afatit 4
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-

vjecar nuk qëndron pasi: Së pari shoqëria jonë ka paraqitur vërtetim lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Fier me anë të të cilit vërtetohet se shoqëria jonë
disponon më shumë punonjës nga sa ka kërkuar autoriteti kontraktor. Pra vetë
institucioni kompetent ka vërtetuar këtë kapacitet të shoqërisë sonë në qarkun fier
përfshirë edhe punonëjsit e shërbimit për të cilët shoqëria jonë ka paraqitur certifikata.
Së dyti referuar kthim përgjigjes nga Drejtoria e Policisë së shtetit përforcohet edhe një
herë fakti se certifikatat e lëshuara në bazë të ligjit nr.8870 për SHPSF vijojnë të jenë
të vlefshme dhe ato nuk mund të përjshatohen. Për sa më sipër kërkojmë kualifikimin e
shoqërisë sonë.
Këkojmë skualifikimin e shoqërive Nazeri 2000, Force Security 2004, Myrto Security
dhe Aulona Pol për arsye se nuk kanë paraqitur kontrata të ngjashme për verifikim
sinjal alarmi.

II.6. Në datën 16.02.2017, me shkresën nr.192/2 prot, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici
Security” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.7. Në datën 21.02.2017, pala ankimuese “Eurogjici Security” sh.p.k.,ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.8. Nëpërmjet shkresës me nr.229/1 prot datë 27.02.2017 protokolluar me tonën me nr.259/2
datë16.02.2017, autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “2. Nuk ka paraqitur
Çertifikatat per 3 punonjes sherbimi (leshuar nga Drejtoria Vendore e Policise Fier) brenda
afatit 4-vjecar te vlefshmerise se tyre. Konkretisht ka paraqitur vetem çertifikatat per punonjes
sherbimi te vlefshme vetem per punonjesit Albert Shurdhaj dhe z.Behar Beqaj”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 6 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
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-

Certifikate e “Punonjesit te Sherbimit” për jo me pak 3 punonjës sherbimi te
certifikuar DPQ Fier ne baze te ligjit nr 75/2014.

III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik “Eurogjici
Security” shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më
poshtë:
-

Vërtetim Nr.09 Prot datë 11.01.2017 për operatorin ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier, bashkëlidhur lista emërore e
punonjësve 5 punonjës shërbimi, A.SH me numër 0278 datë 28.02.2011, Z.Z me
numër 207/1 datë 30.12.2009, A.SH me numër 0775 datë 25.04.2013, B.B me numër
0837 datë 12.08.2013, Gj.M me numër 0216 datë 26.11.2010, M.M me numër 0148
datë 28.07.2010, S.A me numër 0218 datë 26.11.2010.

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.”
Ndërsa 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.
III.1.4. Neni 5 “Certifikimi” i Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”
parashikon shprehimisht se: 1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është
kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. 2. Certifikimi i punonjësit të
shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut. 3. Vendimet e certifikimit, sipas
përcaktimeve në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen duke u bazuar respektivisht në mendimin
paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC-së. 4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe
drejtuesit teknik bëhet brenda 45 ditëve, ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30
ditëve nga dita e plotësimit të formularit të kërkesës për aplikim. 5. Certifikata është e vlefshme
për 4 vjet me të drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për drejtuesin teknik dhe
punonjësin e shërbimit.
III.1.5. Sa më sipër konstatuar, Komisioni vlerëson se operatori ekonomik “Eurogjici
Security” sh.p.k nuk ka mundur të paraqesë dokumentacion të vlefshëm për të gjithë
punonjësit e shërbimit të kërkuar në kriterin e vecantë të kualifikimit të përcaktuar nga
autoriteti kontraktor. Vetëm 2 prej certifikatave të paraqitura nga operatori ekonomik
“Eurogjici Security” janë të vlefshme brenda afatit 4 vjecar të përcaktuar në ligj ndërsa
certifikatat e tjera të punonjësve nuk janë të vlefshme për arsye se data e lëshimit të tyre i
përket viteve 2009,2010, dhe 2011 pra jashtë afatit të vlefshmërisë. Komisioni sqaron gjithshtu
se lista emërore e punonjësve në vërtetimin e DPV nuk përmban asnjë informacion lidhur me
afatin e vlefshmërisë së certifikatave të cilave u ka kaluar afati i parashikuar në ligj dhe në këto
kushte, Komisioni e ka të pamundur të verifikojë nëse punonjësit të cilëve u ka mbaruar afati i
vlefshëmërisë së certifikatave janë në proces ricertifikimi apo jo.
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Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me
sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton
kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të
detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të
papranueshme. Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni
verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin
kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatori ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k mbi skualifikimin e ofertës së tij nga procedura e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron dhe operatori
ekonomik ankimues nuk përmbushi kriterin e veçantë të kualifikimit e si pasojë gjendja e tij
faktike juridike edhe pas arsyetimit të K.P.P. mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i
pretendimeve të tjera të palës ankimuese nuk ndryshon gjendjen juridike të këtij të fundit e për
rrjedhojë nuk do të merren në shqyrtim nga Komisioni në respekt të parimit të ekonomisë në
shqyrtimin administrativ.
III.2.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k për
skualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.2. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i
ndryshuar), me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose
ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet
nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta
kundërshtojë vendimin.”
Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën. Edhe në
hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë
pjesmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk do të
ishte fitues i kontratës. Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin
vijon të mbetet i skualifikuar apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit,
interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të
dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
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
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rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të
ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k
për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-65459-01-19-2017
me objekt: “Shërbim ruajtje me roje private dhe sistem alarmi”, me fond limit
1,459,098 lekë pa tvsh, e zhvilluar nё datёn 06.02.2017, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria Rajonale e Fondit te Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shëndetësor Fier.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 259 Protokolli; Datë 21.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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