KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 17/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Denar Biba
Vilma Kadesha
Hektor Muçaj
Muharrem Çakaj

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 05.02.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Kualifikimin e ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomik “S.S.X” shpk,
“Çullhai” shpk dhe “Jori” shpk, paraqitur në procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur” me objekt “Ruajtja e sigurisë fizike të Universitetit të
Tiranës dhe filialeve”, Loti I me fond limit 35,900,269 (tridhjetë e pesë
milion nëntëqind mijë dyqind gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh, zhvilluar
më datë 16.12.2013.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni 19/1 e vijues,
Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e
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.

Ankimues:

“S.S.X” sh.p.k , Adresa: Rruga “5 Maji” (brenda ish ndërmarrjes kimike)
Tiranë

Palë e ankimuar:

Universiteti i Tiranës,
Adresa: Sheshi “Nënë Tereza” Rektorati i UT-së, Tiranë.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes z. D. Biba, z. Hektor Muçaj dhe
znj. Vilma Kadesha, shqyrtoi pretendimet e ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga
autoriteti, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
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Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori
ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i
fundit, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori Ekonomik (OE) “S.S.X” shpk, ka tagër përfaqësimi të Bashkimit të Operatorëve
Ekonomikë “S.S.X” shpk, “Çullhai”shpk dhe ”Jori” shpk në bazë të “Kontratës së Bashkëpunimit
të Përkohshëm” me nr.927 rep., dhe 273 kol., dhe Prokurës së Posaçme nr.928 rep., dhe nr.274
kol., të lidhur përpara Noteres Valbona Selimi.
I.3. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, 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.4. Ankimuesi 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 17.11.2013 është publikuar nga Universiteti i Tiranës procedura e prokurimit
“Procedurë e hapur” me objekt: “Ruajtja e sigurisë fizike të Universitetit të Tiranës dhe
filialeve”, Loti I me fond limit 35,900,269 (tridhjetë e pesë milion nëntëqind mijë dyqind
gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh.
II.1.1. Në datën 16.12.2013 ora 12:00, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e sipërcituar
në të cilën kanë paraqitur ofertë shtatë operatorë ,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Euro – Gjici
M y r t o Security
Toni-Security
Ok t a p u s
S.S.X shpk
Masel Security
Aulona pol 1.

me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike

28 988 519 lekë pa tvsh
28 960 814 lekë pa tvsh, skualifikuar
27 828 395 lekë pa tvsh
29 005 434 lekë pa tvsh
26 458 294 lekë pa tvsh, skualifikuar
32 893 512 lekë pa tvsh
29 003 819 lekë pa tvsh, skualifikuar

II.1.2. Në datë 05.01.2014, Bashkimi i Operatorëve ekonomik ankimues “S.S.X” shpk, “Çullhai”
shpk dhe “Jori” shpk, me përfaqësues “S.S.X shpk” është njoftuar nëpërmjet sistemit elektronik
për skualifikimin e ofertës së tij me arsyet e mëposhtëme:
“Nuk plotëson të gjitha kriteret e përgjithshme dhe të vacanta për kualifikim dhe konkretisht
anëtari i bashkimit të OE “S.S.X” shpk nuk ka provuar se ka kryer shërbime të ngjashme në
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shumën 5 913 000 lekë, gjë që bie në kundërshtim pikën 2.7 të kritereve të veçanta për kualifikim,
përcaktuar në dokumentat e tenderit. Referuar pikës 3 të nënit 53 të LPP-së ku përcaktohet se AK
vlerëëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet teknike të përcaktuara në DST, KVO vendosi ta refuzojë këtë ofertë.”
II.2. Në datë 06.01.2014 operatori ekonomik “S.S.X” shpk ka paraqitur pranë autoritetit
kontraktor formularin e ankesës, ku kundërshton vendimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
si të pa mbështetur dhe në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik.
II.2.1. Me shkresë nr.05/1 prot datë 08.01.2014 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje ankimuesit
duke refuzuar ankimimin. Për më tepër, autoriteti thekson se, gjatë rishqyrtimit të
dokumentacionit, për operatorin Jori shpk (pjesë e bashkimit të OE) ka konstatuar se në
vërtetimin nr.102/198 datë 13.12.2014 të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë nuk
rezulton të ketë grup të gatshëm, gjë e cila bie në kundërshtim me pikën 2.11 të kërkesave të
veçanta për kualifikim ku është përcaktuar se operatorët ekonomik duhet të paraqesin: Vërtetim të
lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut sipas loteve respektive, nëpërmjet të cilit të vërtetohet,
numri i punonjësve të shërbimit të çertifikuar si dhe listën emërore, në të cilën të specifikohen të
gjithë punonjësit e shërbimit, operatoret si dhe numrin e punonjësve të grupit të gatshëm.
II.3. Më datë 15.01.2014 operatori ekonomik “S.S.X” shpk ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik.
II.3.1. Në datë 22/01.2014, autoriteti kontraktor ka paraqitur informacionin e kërkuar në lidhje me
procedurën e prokurimit dhe shprehet se:
“Bashkimi i Operatorëve Ekonomik ankimues “S.S.X” shpk, “Çullhai” shpk dhe “Jori” shpk,
me përfaqësues “S.S.X” shpk nuk plotëson pikën 2.7 të kritereve të veçanta për kualifikim,
përcaktuar në dokumentat e tenderit pasi:
Për të plotësuar kërkesën e përvojës së mëparshme anëtari i bashkimit të OE “S.S.X” shpk ka
paraqitur tre kontrata.
Kontratën datë 01.05.2012 lidhur me Kombinatin e Mishit Yzberisht, ku në pikën 8 të saj është
parashikuar si kontratë pa afat të përcaktuar dhe për pasojë AK nuk mund të gjykojë nëse ky
shërbim ka përfunduar, pra nëse është realizuar me sukses.
Kontratën datë 03.01.2011 lidhur me “Albimpex T3” ku në pikën 9 të saj përcaktohet afati i
përfundimit të kontratës data 31.12.2016, dhe shërbimi nuk konsiderohet i përfunduar.
Këto dy kontrata nuk janë të vlefshme dhe bien në kundërshtim me Kreun III, pika 3, gërma “c” e
VKM –së nr 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.
Kontrata nr 8/28 datë 03.04.2012 e lidhur me Qëndrën Kombëtare të Kontrollit të Barnave me
vlerë 1 506 600 lek nuk plotëson vlerën prej 5 913 000 lekë në përputhje me përqindjen e
përcaktuar në kontratën e bashkëpunimit.”
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Autoriteti kontraktor gjithashtu thekson se, gjatë rishqyrtimit të dokumentacionit, për operatorin
Jori shpk (pjesë e bashkimit të OE) ka konstatuar se në vërtetimin nr.102/198 datë 13.12.2014 të
lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë nuk rezulton të ketë grup të gatshëm, gjë që bie
në kundërshtim me pikën 2.11 të kërkesave të veçanta për kualifikim .
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur si dhe dokumentacionit të dërguar nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton:
III.1. Lidhur me pretendimin e parë të operatorit ekonomik ankimues “S.S.X” shpk se bashkimi i
operatorëve ekonomikë të përfaqsuar prej tij është skualifikuar me pa të drejtë, pasi (sipas
autoritetit) nuk plotëson pikën 2.7 të kritereve të veçanta për kualifikim të shërbime të ngjashme
të realizuara, KPP vëren se:
i. Në pikën 2.7, kapaciteti teknik, kërkesat për kualifikim të dokumentave standarte të tenderit
është kërkuar: Shërbime të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit, në vlerën prej 40% të
fondit të vënë në dispozicion për çdo lot.
ii. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur, rezultoi se operatori ekonomik “S.S.X” shpk për
të plotësuar kriterin e shërbimeve të ngjashme të realizuara, ndër të tjera ka paraqitur:
1) Kontratë datë 01.05.2012 lidhur me Kombinatin e Mishit Yzberisht, pa afat të përcaktuar,
e shoqëruar me fatura tatimore për periudhën nga data 30.12.2012 deri më datë 31.10.2013
me vlerë 1 728 000 lekë;
2) Kontratë datë 03.01.2011 lidhur me “Albimpex T3”, me afat përfundimi të kontratës datë
31.12.2016, e shoqëruar me faturat tatimore për periudhën nga data 31.01.2012 deri më
datë 31.10.2013 me vlerë 5 760 000 lekë.
3) Kontratë nr. 8/28 datë 03.04.2012 me afat përfundimi datë 31.12.2012, lidhur me Qendrën
Kombëtare të Kontrollit të Barnave, me vlerë 1 506 600 lekë.
III.1.1. Referuar shkronjës (c), pika 3 e Kreut III të VKM-së nr 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e
prokurimit publik” i ndryshuar ku përcaktohet se: Në lidhje me përvojën e mëparshme, autoriteti
kontraktor mund të kërkojë dëshmi të shërbimeve të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri
viteve të fundit, Komisioni gjykon se Kriteret për kualifikim vendosen që ti 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 eksperiencat e mëparshme të ngjashme në
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objekt me shërbimin objekt prokurimi por, edhe në përputhje me volumin e përcaktuar në
dokumetat e tenderit.
Në kuptim të sa më sipër, autoriteti kontraktor nuk duhet të gjykojë në mënyrë sipërfaqësore e
formale, por të analizojë në themel dhe në mënyrë të arsyeshme e proporcionale eksperiencat e
dokumentuara nga ofertuesit/kandidatët, në funksion të qëllimit dhe rrethanave faktike për të cilin
vendosen kriteret e përcaktuara.
Volumi i eksperiencave të mëparshme, i përcaktuar në dokumetat e tenderit, nuk është një kusht i
përcaktuar a prori, por është gjykuar si i mjaftueshëm për ti dhënë një panoramë të qartë
autoritetit kontraktor mbi kapacitetin e subjektit ofertues, i cili provon se gëzon eksperiencë në
këtë shërbim, pra gëzon aftësi në mënyrën e organizimit dhe të realizimit të shërbimit,
përmbushjen e kushteve ligjore për të realizuar këtë shërbim etj. Nuk duhet të jetë qëllimi i
Autoritetit Kontraktor që të kërkojë domosdoshmërisht përfundimin e kontratës në mënyrë që të
provohet eksperienca e mëparshme, për shkak se, në kushtet e rritjes së iniciativës private, një
kategori e madhe subjektesh private, të cilët kërkojnë ofrimin e shërbimit të ruajtjes e sigurisë
fizike (apo shërbime të tjera të ngjashme si p.sh. kateringu etj.), operojnë me kontrata kuadër
(frame contract), duke përcaktuar çmimin për njësi dhe kushtet e tjera teknike, ndërkohë që
volumi i shërbimit dhe afati i realizimit lihet i hapur, pra i papërcaktuar, në funksion të interesave
të të dy palëve. Kjo është një praktikë e njohur ndërkombëtare, e aplikueshme së fundi edhe në
Shqipëri.
Sa më sipër, një operator ekonomik ofertues në një procedurë prokurimi publik, i cili paraqet si
eksperiencë të ngjashme një kontratë të tillë, volumi i realizuar tashmë i së cilës është në
përputhje me kërkesat e dokumetave të tenderit, provon se gëzon eksperiencën e mëparshme të
shërbimit. Pra subjekti provon se ka ofruar shërbimin periodikisht dhe se ky shërbim i ofruar
është përmbushur në mënyrë të kënaqshme përderisa edhe përfituesi i shërbimit ka konfirmuar
përmbushjen e shërbimit duke proceduar me njohjen dhe nënshkrimin e faturave tatimore të
lëshuara çdo muaj, për shërbimin efektiv të realizuar si dhe dhenien e referencës për përmbushje
me sukses të kontratës.
Sa më sipër, operatori ekonomik “S.S.X” shpk ka paraqitur dokumentacion (kontrata dhe fatura
tatimore) që vërtetojnë se gjatë tre viteve të fundit ka kryer shërbim të ngjashëm me shërbimin
objekt i këtij prokurimit. Këto dokumenta, nëpërmjet të cilave demonstrohet eksperienca e
ngjashme e mëparshme, provojnë se operatori ekonomik disponon kapacitetin e nevojshëm për
përmbushjen me sukses të kontratës sipas përqindjes së volumeve të përcaktuara në kontratën e
bashkëpunimit të përkohshëm. Në këtë kuptim, nëse analizojmë kontratat e paraqitura,
konstatojmë se,:
1. Ofertuesi provon ka realizuar efektivisht këtë lloj shërbimi, sipas objektit të prokurimit;
2. Ofertuesi provon se ka realizuar këtë shërbim gjatë periudhës së përcaktuar nga Autoriteti
kontraktor (pra 3 vitet e fundit);
3. Ofertuesi provon se, deri tani, e ka realizuar këtë shërbim në volumin e përcaktuar në
dokumetat e tenderit (vlera e shërbimeve provohet të jetë mbi 5 913 000 lekë si “vlera e
përcaktuar nga autoriteti në dokumentat e tenderit sipas përqindjes së bashkëpunimit” );
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Rrjedhimisht, bazuar në këtë arsyetim, rezulton se për këtë kriter, oferuesi është në përputhje me
parashikimet e dokumetave të tenderit, e për pasojë pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e dytë se, gjatë rishqyrtimit të dokumentacionit, për operatorin
“Jori” shpk (pjesë e bashkimit të OE) autoritetit kontraktor ka konstatuar se në vërtetimin
nr.102/198 datë 13.12.2014 të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë “nuk rezulton të
ketë grup të gatshëm, gjë e cila bie në kundërshtim me pikën 2.11 të kërkesave të veçanta për
kualifikim”, KPP vëren se kjo arsye për skualifikim i është njoftuar operatorit ekonomik
ankimues me shkresë nr.05/1 prot datë 08.01.2014, si kthimi i përgjigjes së ankesës së tij drejtuar
autoritetit.
Komisioni gjykon se nga ana e autoriteti kontraktor nuk është respektuar procedura (rivlersimi i
procedurës së prokurimit në sistemin elektronik të prokurimeve duke rinjoftuar për të gjitha
arsyet e mundshme për skualifikim të ofertës), në mënyrë që t’i jepej mundësi operatorit të
ankimojë të gjitha pretendimet e ngritura për skualifikimin e ofertës së tij pranë autoritetit
kontraktor, siç parashikohet në pikën 2, neni 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar si dhe në shkronjën (b) pika 2 e Kreut IX të VKM-së nr.1 datë
10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar. Është në praktikën shumëvjeçare të
KPP që pretendime të tilla, “të reja”, të evidentuara në kundërshtim me parashikimet e
legjislacionit për prokurimin publik të mos i marrë në konsideratë (shiko Vendimin nr.462/4, datë
27.06.2011 të KPP).
Akoma më tej, KPP vlerëson se, në respekt të “Kontratës së Bashkëpunimit të Përkohshëm” me
nr.927 rep., dhe 273 kol., të lidhur përpara Noteres Valboba Selimi ku theksohet se “Palët bien
dakord të bashkojnë kapacitetet teknike, ekonomike-financiare, administrative-ligjore me qëllim
plotësimin e kritereve dhe kërkesave të autoritetit kontraktor si dhe realizimit të kontratës së
shërbimit në rast të shpalljes fitues”; VKM nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e Prokurimit
Publik” (i ndryshuar), Kreu VII, pika 2, shkronja “c”; Kodit Civil të RSH, Kreu II “Detyrimet
Solidare”, Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “S.S.X” shpk, ”Çullhai” shpk dhe “Jori” shpk si
një i vetëm i plotësojnë kapacitetet teknike.
KPP, arrin në konkluzionin e mësipërm duke pasur parasysh se Autoriteti Kontraktor, në
dokumentat e tenderit, Kërkesat për kualifikim pika 2.11, e kërkon Vërtetimin e lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut për të vërtetuar ndër të tjera edhe “numrin e punonjësve të grupit të
gatshëm”. Nga interpretimi literal i kësaj kërkese, qartësisht kuptohet se çdo operator ekonomik
konkurrues duhet të ketë minimalisht 1 (një) të tillë. Sikundër argumentohet më lart, në rastin e
Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “S.S.X” shpk, ”Çullhai” shpk dhe “Jori” shpk, kjo kërkesë e
autoritetit kontraktor quhet e plotësuar nga momenti që edhe vetëm një prej anëtarëve të BOE ka
grup të gatshëm, pasi përballë autoritetit kontraktor dhe në funksion të kërkesave të tij e të ligjit,
Bashkimi i Opertorëve Ekonomikë është një ofertues/kandidat i vetëm.
Nga verifikimi i dokumentacionit të anëtarëve të BOE, KPP vëren se, operatori ekonomik
“Çullhai” shpk ka paraqitur Vertetimin nr. 178/35 datë 17.04.2013 të Drejtorisë së Policisë së
Qarkut Tiranë ku vërtetohet se ka të pajisur me leje të ushtrimit të profesionit 2(dy) grupe të
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gatshëm me nga tre punonjës shërbimi. Gjithashtu dhe Operatori ekonomik “S.S.X” shpk ka
paraqitur Vërtetimin nr. 100/98 datë 12.09.2013 të Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë ku
vërtetohet se ka të pajisur me leje të ushtrimit të profesionit 2(dy) grupe të gatshëm me nga tre
punonjës shërbimi.
Gjithashtu nga verifikimi i kryer nga KPP pranë Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë, rezulton
se sh.r.s.f “Jori” shpk ka pasur grup të gatshëm në periudhën e interesuar.
Sa më sipër pretendimi i autoritetit kontraktor nuk qendron.
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 “S.S.X” shpk për procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt “Ruajtja e sigurisë fizike të Universitetit të Tiranës
dhe filialeve”, Loti I me fond limit 35,900,269 (tridhjetë e pesë milion nëntëqind mijë dyqind
gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 16.12.2013.
2. Autoritetin kontraktor të korrigjojë veprimet e kryera duke kualifikuar bashkimin e operatorëve
ekonomikë “S.S.X” shpk, “Çullhai” shpk dhe “Jori” shpk.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomikë “S.S.X” shpk .
5. Palët kanë të drejtë që, kundër vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik, tё bëjnё padi për
shqyrtim të mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.62. protokolli , Datë 15.01.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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