REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 83/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 19.02.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të skualifikimit i datës
22.01.2016 mbi skualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Toni Security” sh.p.k në procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me Nr.REF-05197-07-22-2015,
me objekt: “Shërbim i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike”,
Loti 1 me fond limit 17.530.030 lekë (pa tvsh), zhvilluar
në datën 08.10.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e RTSH.

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k.
Rr. “Adem Jashari”, Lgj.8, H. 10, Ap.3, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e RTSH
Rr “Ismail Qemali” nr 11, 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 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;

1

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
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 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.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në them el objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 27.07.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr.REF-05197-07-22-2015, me objekt: Loti I “Shërbim
i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike”, me fond limit 17.530.030 lekë (pa tvsh), zhvilluar në datën
08.10.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e RTSH.
II.2. Në datëm 08.10.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit të sipërpërmendur.
II.3 Në datën 22.01.2016 është bërë klasifikimin e operatorëve ekonomikë si më poshtë:
“Çullhaj” sh.p.k.
“SSX” sh.p.k
“International Security Albania” sh.p.k
“Siguria” sh.p.k
“Toni Security” sh.p.k
“Nazeri 2000” sh.p.k
“Eurogjici Security”

pa ofertë ekonomike
pa ofertë ekonomike
17.220.190.68
17.220.190.68
17.220.190.68
17.220.198.24
17.530.022.16

I skualifikuar;
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skulifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

2

Autoriteti kontraktor ka skualifikuar operatorin ekonomik “Toni Security” sh.p.k. me arsyen:
“Në zbatim të Vendimit KPP Nr. 3/2016 datë 01.01.2016 ku pranohet ankesa e operatorit
sh.p.s.f “International Security Albania” sh.p.k për skualifikimin e operatorit ekonomik “toni
Security” sh.p.k, atëherë oferta juaj skualifikohet.”
II.4 Në datën 22.01.2016, operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton skualifikimin e tij nga procedura e
mësipërme e prokurimit.
II.5. Rezulton se operatori ekonomik nuk ka marrë përgjigje në lidhje me ankesën e paraqitur
pranë autoritetit kontraktor.
II.6 Në datën 04.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ku kundërshton skualifikimin e tij nga
procedura e mësipërme e prokurimit duke sqaruar: [..................]
Me anë të vendimit 3/2016 KPP vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga “International Security Albania” sh.p.k., për
procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr.REF-05197-07-22-2015, me
objekt: Loti I “Shërbim i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike”, me fond limit 17.530.030 lekë
(pa tvsh), zhvilluar në datën 08.10.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e RTSH.
2. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k
dhe “Eurogjici Security” për procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 24.11.2015 mbi kualifikimin e operatorit
ekonomik “Siguria” sh.p.k.
Pra është mëse e qartë se KPP nuk e ka skualifikuar Toni Security sh.p.k dhe është e kotë që
AK pretendon të kundërtën. [....]
Kërkojmë kualifikimin e ofertës sonë.
II.7. Në datën 15.02.2016, me anë të shkresës nr.483 prot., datë 15.02.2016 autoriteti
kontraktor ka depozituar informacionin e kërkuar nga Komisioni i Prokurimit Publik. Ndër të
tjera Autoriteti kontraktor ka sqaruar se:
Titullari i AK me anë të shkresës nr. 81/1 prot., datyë 15.01.2016 nxori urdhrin për heqjen e
pezullimit të procedurës dhe zbatimin e Vendimit të KPP nr. 3/1 prot datë 07.01.2016.
KVO me datën 19.01.2016 ora 12:00 u mblodh për të zbatuar vendimin nr 3/1 datë
07.01.2016 për Lotin e Parë Qarku Tiranë.
4. Në vendimin nr. 3/1 prot datë 07.01.2016 KPP ka vendosur të pranojë ankesën e
paraqitur nga “International Security Albania” sh.p.k., për procedurёn e prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me Nr.REF-05197-07-22-2015, me objekt: Loti I “Shërbim i
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Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike”, me fond limit 17.530.030 lekë (pa tvsh), zhvilluar në
datën 08.10.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e RTSH.
5. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k
dhe “Eurogjici Security” për procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
6. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 24.11.2015 mbi kualifikimin e operatorit
ekonomik “Siguria” sh.p.k.
7. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke e skualifikuar operatorin ekonomik “Siguria” sh.p.k.
Anëtarët e KVO pasu u njohën me këtë vendim, bazuar në ankesën e paraqitur nga operatori
shrsf ISA sh.p.k rezulton se ky operator kërkon skualifikimin e operatorit shrsf “Toni
Security” nga procedura për Lotin e parë Qarku Tiranë.
Për këtë arsye duke zbatuar pikën 1 të vendimit nr. 3/2016 datë 07.01.2016 të KPP-së ku
KPP vendos të pranojë ankesën nr 81/1 prot datë 26.11.2015 të operatorit ekonomik “ISA”
sh.p.k dhe rrjedhimisht skualifikimin nga procedura e prokurimit të operatorit ekonomik
“Toni Security”
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k mbi
skualifikimin e tij për arsye se “Në zbatim të Vendimit KPP Nr. 3/2016 datë 01.01.2016 ku
pranohet ankesa e operatorit sh.p.s.f “International Security Albania” sh.p.k për
skualifikimin e operatorit ekonomik “toni Security” sh.p.k, atëherë oferta juaj skualifikohet”,
Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se:
III.1.1 Në datën 07.01.2016, nëpërmjet vendimit K.P.P. 3/2016 Komisioni i Prokurimit
Publik vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “International Security
Albania” sh.p.k., për procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr.REF05197-07-22-2015, me objekt: Loti I “Shërbim i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike”, me
fond limit 17.530.030 lekë (pa tvsh), zhvilluar në datën 08.10.2015 nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e RTSH.
2. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k
dhe “Eurogjici Security” për procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
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3. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 24.11.2015 mbi kualifikimin e operatorit
ekonomik “Siguria” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke e skualifikuar operatorin ekonomik “Siguria” sh.p.k.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.
Lidhur me arsyen e skualifikimit të autoritetit kontraktor se Në zbatim të Vendimit KPP Nr.
3/2016 datë 01.01.2016 ku pranohet ankesa e operatorit sh.p.s.f “International Security
Albania” sh.p.k për skualifikimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k, atëherë
oferta juaj skualifikohet, referuar dispozitivit të vendimit KPP 3/2016 datë 07.01.2016
Komisioni i Prokurimit Publik nuk është shprehur në asnjë moment në lidhje me operatorin
ekonomik “Toni Security” sh.p.k.
Veprimi i autoritetit kontrakton për skualifikimin e tij është totalisht i pabazuar dhe i
paargumentuar. Autoriteti kontraktor duhej të zbatonte vendimin 3/2016 të KPP sipas
konstatimeve te Komisionit të Prokurimit Publik.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Rezulton se në datën 03.02.2016 është hartuar dhe hedhur në sistemin elektronik
Njoftimi i fituesit, i cili është shpallur në sistemin elektronik në datën 03.02.2016 dhe është
publikuar në buletinin e njoftimeve publike nr. 5, datë 29.01.2016.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor ka vepruar në kundërshtim me
legjsilacionin e prokurimit publik në lidhje me zbatimin e afateve të procedurës së mësipërme
të prokurimit.
Duke qenë se:
në datën 22.01.2016 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k., nëpërmje shërbimit postar
ka nisur shkresë drejtuar autoritetit kontraktor (ditën e parë që është vënë në dijeni për
shkeljen e pretenduar), dhe më pas në datën 04.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë
KPP, në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të 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 ngaautoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe
autoritetit kontraktor”;
Komisioni gjykon se ky veprim është kryer në mosrespektim të këtij ligji, pasi autoriteti
kontraktor duhet të respektonte afatin prej 10 ditë që ligji i njeh si të drejtë operatorit
ekonomik ankimues për të vijuar me ankimimin.
Komisioni i Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor, pasi nga ana e këtij
të fundit nuk duhej të ishte proceduar me shpalljen/publikimin e njoftimit të fituesit, në
respekt të të drejtës që përcakton ligji për ankimimin.
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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”, të ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k., për
procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr.REF-05197-07-22-2015, me
objekt: Loti I “Shërbim i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike”, me fond limit 17.530.030 lekë
(pa tvsh), zhvilluar në datën 08.10.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e RTSH.
2. Të anulojë vendimin e autoritetit kontraktor të datës 03.02.2016 mbi njoftimin e
fituesit.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 22.01.2016 mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Toni Security” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke e kualifikuar operatorin ekonomik “Toni 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
operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 149 Prot.; Datë 04.02.2016;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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