KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 343/2015
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 29.05.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici
Security” sh.p.k nga procedura e prokurimit “Kërkesë për
Propozim” me objekt: “Ruajtja e objekteve me roje private”,
me fond limit 2.055.480 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
30.03.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shёrbimit
Spitalor Gramsh. Gjithashtu ngrihen pretendime edhe pёr
ofertues tё tjerё, pjesёmarrёs nё procedurё.

Ankimues:

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

Autoriteti kontraktor:

Drejtoria e Shёrbimit Spitalor Gramsh

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 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 e pretendimet e ankimuesit, 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 themel objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 17.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
Propozim” me objekt: “Ruajtja e objekteve me roje private”, me fond limit 2.055.480 lekë
(pa TVSH).
II.2. Në datën 30.03.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 18.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
Dea Security
1.794.062 lekё, skualifikuar
Kumria 1
1.794.062 lekё, kualifikuar
Eurogjici Security
1.794.062 lekё, skualifikuar
Hoxha
1.794.476 lekё, skualifikuar
Myrto Security
1.796.840 lekё, skualifikuar
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Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k është skualifikuar pasi, nga verifikimi i
listёpagesave E-SIG 025, nuk rezulton tё jenё paguar me shtesat mbi pagё.
II.4. Në datën 21.04.2015 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij nga procedura e
mësipërme e prokurimit. Gjithashtu ngrihen pretendime edhe pёr operatorin ekonomik
“Kumria 1” sh.p.k, qё sipas ankimuesit, nuk disponon AKEP pёr radioalarm pёr Qarkun
Elbasan si dhe për operatorët ekonomik “Dea Security” sh.p.k, “Hoxha” sh.p.k dhe “Myrto
Security” sh.p.k, të cilët rezultojnë të skualifikuar nga autoriteti kontraktor.
II.5. Nё datёn 27.04.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.6. Nё datёn 06.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke parashtruar tё njёjtat pretendime si edhe nё autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 20.05.2015 është protokolluar në Komisionit të Prokurimit Publik me
nr.821/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 268 prot., datё 18.05.2015, bashkëngjitur
dokumentacioni për trajtimin e ankesës dhe zhvillimin e procedurёs sё prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k,
se nga verifikimi i listёpagesave E-SIG 025, nuk rezulton tё jenё paguar me shtesat mbi
pagё, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, është parashikuar kërkesa si më
poshtë:
Vertetim nga administrata tatimore, per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen:
Janar- dhjetor 2013, Janar -dhjetor 2014, dhe Janar 2015 per jo me pak se se 5 (pese)
punonjes sherbimi, te shoqeruar me listepagesat (E-SIG 025) te vertetuara nga organet
tatimore, ku te pasqyrohen pagat, shtesat mbi page, sigurimet shoqerore e shendetesore si
dhe TAP, te vertetuara nga organet tatimore.
III.1.2. Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur vërtetimet e lëshuara
nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, shoqëruar me listapagesat përkatëse për periudhën
janar 2013- shkurt 2015, sipas formularit E-SIG 025 “Listpagesa e Kontributeve të
Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga Papunësia”, të cilat e
kalojnë disa herë kërkesën e autoritetit kontraktor për numrin e punoinjësve të kërkuar.
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Nga verifikimi i këtyre listpagesave rezulton se ato përmbajnë të dhënat e nevojshme sic
kërkohen në Formularin tip E-SIG 025/ a.1, të cilat janë plotësuar në përputhje me rubrikat
përkatëse të tij. Janë organet kompetente që kanë të drejtën e kontrollit dhe të verifikimit
nëse pagesat janë të plota dhe të sakta, sic parashikon legjislacioni në fuqi.

Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues pёr operatorin ekonomik
“Kumria 1” sh.p.k, qё sipas tijt, nuk disponon AKEP pёr radioalarm pёr Qarkun Elbasan,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, gërma “d”,
nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar si më poshtë vijon:
“Autorizim individual nga AKEP-i për caktim frekuencash për sistem radiokomunikimi dhe
alarmi në emër të shoqërisë, konform ligjit nr.9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimin
elektronik në RSh”, me zonë mbulimi Qarku Elbasan.”
III.2.2. Nga verifikimi i ofertёs sё operatorit ekonomik “Kumria 1” sh.p.k rezulton se
ёshtё paraqitur autorizim individual nga AKEP-i për caktim frekuencash për sistem
radiokomunikimi dhe alarmi në emër të shoqërisë, me zonë mbulimi Qarku Elbasan
III.2.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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.”
III.2.4. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53,
pika 3 përcakton që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit nuk qёndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit pёrsa i pёrket operatorëve ekonomikё “Dea
Security” sh.p.k, “Hoxha” sh.p.k dhe “Myrto Security” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit
Publik sqaron se fati i kёtyre operatorëve ekonomikë është përcaktuar tashmë prej vendimit
të KVO-së të datës 18.04.2015, sipas të cilit këto shoqëri rezultojnë të skualifikuara nga kjo
procedurë prokurimi e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër,
nga verifikimi i informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe nga shqyrtimi
administrativ në KPP, nuk rezulton që këta operatorë ekonomikë të kenë paraqitur ankim në
lidhje me këtë procedurë prokurimi.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM 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, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë pjesёrisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici
Security” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt:
“Ruajtja e objekteve me roje private”, me fond limit 2.055.480 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 30.03.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shёrbimit
Spitalor Gramsh.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomikё “Eurogjici Security” sh.p.k, duke e kualifikuar kёtë operator.
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 të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 821 Protokolli,
Datë 06.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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