REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 114/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 04.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e kritereve për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për
propozime” me referencë Ref-22699-02-02-2016 me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike në Gjykatën e Apelit
Korçë”, me fond limit 1.280.867 lekë pa TVSH, i parashikuar për
t’u zhvilluar në datë 12.02.2016 nga autoriteti kontraktor, Gjykata
e Apelit Korçë.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagja 8, H.10, Pall.4, Ap.3. Tiranё.

Autoriteti Kontraktor:

Gjykata e Apelit Korçë
Ad: Bulevardi “Fan S.NOLI”

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”, 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.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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 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 më pas ka
paraqitur ankesë, 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”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 02.02.2016 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit Ref-22699-02-02-2016 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike në
Gjykatën e Apelit Korçë”, me fond limit 1.280.867 lekë pa TVSH, i parashikuar për t’u zhvilluar
në datë 12.02.2016 nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Apelit Korçë.
II.2. Në datën 04.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor ku ka kërkuar ndryshimin e kërkesve për kualifikim të dokumentave
të tenderit të publikuara nga autoriteti kontraktor.
II.2.1 Në datën 09.02.2016 në ankimimin drejtuar autoritetit kontraktor në kthim përgjigjen e
datës 09.02.2016 me anë të shkresës nr. 141 Prot., ankimuesi ka marrë dijeni për refuzimin e
ankesës së tij.
II.3. Në datën 18.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, ku ka kërkuar ndryshimin e kërkesve për kualifikim të
dokumentave të tenderit të publikuara nga autoriteti kontraktor si më poshtë:

2

1. Në kriteret e vecanta për kualifikim, është kërkuar: Vërtetim nga DPQ Korcë që subjekti
të ketë të licensuar minimalisht 15 punonjës shërbimi shoqëria jonë gjykon se ky numër
është i ekzagjeruar dhe kufizon konkurencën. Në shtojcën 11 tek Grafiku i ekzekutimit të
shërbimit autoriteti kontraktor ka parashikuar një vendroje me 3 turne me 4 roje gjithsej.
2. Gjithashtu konstatuam se me datë 15.02.2016 autoriteti kontraktor ka vijuar me hapjen e
ofertave duke mos zbatuar dhe pritur afatet ligjore të ankimimit [….]
II.4. Nëpërmjet shkresës me nr. 189 prot., datë 22.02.2016, protokolluar me tonën 253/2 datë
29.02.2016 është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit
ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për kriterin
“Vërtetim nga DPQ ku subjekti të ketë të licensuar minimalisht 15 punonjës shërbimi”,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7, Kapaciteti Teknik, pika 7, nga ana e autoritetit
kontraktor është përcaktuar kriteri:
“Vërtetim nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Korçë që subjekti të ketë të licensuar minimumi 15
punonjës shërbimi si dhe që ka qendër kontrolli ose sallë operative në njesinë administrative
Korçë për të realizuar këtë kontratë”
III.1.2. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 28, pika 2, përcaktohet se “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”.
Po këtu, pika 5 përcaktohet: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti
kontraktor kërkon: a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të
lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
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; …”
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III.1.3 Në dokumentat e tenderit shërbimi kërkohet është.
-

Vend qëndrim roje 1 (Një)
Orari i shërbimit: Turni i II, Turni i III nga dita e hëna deri ditën e premte, ndërsa për
ditët e pushimit në të cilën përfshihen dita e shtunë, e djelë dhe festat zyrtare, orari i
shërbimit do të jetë Turni i I, II, III.
- Në këto kushte numri i punonjësve në vendqëndrim do të jetë gjithsej 4(katër) roje.
Kërkesë për 4(katër) roje është në zbatim të VKM-se nr. 333, dt. 28.4.2010 “Për Ruajtjen dhe
Sigurimin e Objekteve Shtetërore.”
III.1.4. Për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që operatori ekonomik, nëpërmjet
dokumentit të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut, të vërtetojë punonjësit që ka të
licensuar, në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet, duke stimuluar
pjesëmarrjen e operatorëve ekonomik.
Në rastin konkret, referuar bazës ligjore të sipërcituar si dhe kërkesave për këtë shërbim,
Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se numri i punonjësve të kërkuar nga autoriteti
kontraktor në kërkesën “Vërtetim nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Korçë që subjekti të ketë të
licensuar minimumi 15 punonjës shërbimi [...]” është i ekzagjeruar dhe kufizon pjesëmarrjen e
operatorëve ekonomikë, për këto arsye autoriteti kontraktor duhet ta përcaktojë në përputhje dhe
në përpjestim me natyrën dhe volumin e kontratës numrin e punonjësve të shërbimit duke
mbajtur në vëmëndje numrin e rojeve për këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.2. Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve dhe nga konstatimet e
ankimiesit, rezulton se në datën 15.02.2016 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka vazhduar me
hapjen e ofertave dhe në datën 15.02.2015 me vlerësimin e tyre.
Në këto kushte, teknikisht nuk mund të kryhet asnjë veprim për modifikimin e dokumentave të
tenderit të mësipërm dhe shtyrjen e datës së tenderit. Për pasojë autoriteti kontraktor duhet të
anulojë procedurën e prokurimit.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor se hapja e
ofertave është kryer në kundërshtim të ligjit për prokurimin publik, pasi autoriteti kontraktor
duhet të respektonte afatin prej 10 ditë që ligji i njeh si të drejtë operatorit ekonomik ankimues
për të ushtruar të drejtën e ankimimit pranë KPP-së.
Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, neni 63, pika 6,
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
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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”.
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. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k,
për procedurën e prokurimit me “Kërkesë për propozime” me referencë Ref-2269902-02-2016 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike në Gjykatën e Apelit
Korçë”, me fond limit 1.280.867 lekë pa TVSH, i parashikuar për t’u zhvilluar në
datë 12.02.2016 nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Apelit Korçë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të
Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
“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. 253 Protokolli; Datë 08.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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