KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.111/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 02.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
dokumentave të procedurës së prokurimit “Kërkesë për
propozim” me Nr. REF-23118-02-08-2016, me objekt:
“Shërbimi me roje private”, me fond limit 3.650.000 lekë (pa
TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn 27.02.2016, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej”
Lushnje.

Ankimues:

“Myrto Security” sh.p.k
L. “Kastrioti”, Rr. “Brigada 11 Sulmuese”, Godina e Albtelecom
Fier

Autoriteti kontraktor:

Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje

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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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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 08.02.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me objekt: “Shërbimi me roje private”, me fond limit 3.650.000 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn 27.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje
II.2. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar si vijon: “[…] Përcaktimi se salla operative
duhet të jetë vetëm në qytetin e Lushnjes përbën një kriter që shmang konkurrencën, pra
përjashton një numër të madh të operatorëve ekonomikë që kanë interes për këtë procedurë
prokurimi. Ju sjellim në vëmëndje se shoqëritë private të sigurisë fizike janë në mbikqyrje të
Drejtorisë së Policisë së Qarkut. …Adresa e vendndodhjes së sallës operative nuk është
kusht për mbulimin ose jo të një zone, qyteti apo qarku të caktuar. Kusht thelbësor në këtë
rast është licensimi ose jo i operatorëve nga AKEP-i për përdorimin e frekuencave për
radiokomunikim dhe/ose radioalarmtë një zone, qyteti apo qarku të caktuar […].
II.3. Në datën 16.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.4. Në datën 22.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruartë njëjtat
pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
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II.5. Në datën 29.02.2016 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
281/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 393 prot., datë 26.02.2016 me objekt:
“Dërgim informacioni”.
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 kërkesën e operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k, për modifikimin e
kriterit se salla operative duhet të jetë vetëm në qytetin e Lushnjes pasi përbën një kriter që
shmang konkurrencën, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti
teknik”, pika 5, është parashikuar si vijon:
“Kërkohet që salla operative të jetë në përputhje me nenin 22 të ligjit nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, pra shoqëria duhet të ketë qendrën e vet të kontrollit
në emër të saj në pronësi ose me kontratë qeraje, ku tregohet adresa e saj si dhe stema me
emërtimin e shoqërisë.
Salla operative duhet të jetë brenda qytetit të Lushnjes.”
III.1.2. Në ligjin nr. 75/2014 “Për Shërbimin Provat të Sigurisë Fizike”, neni 22 “Qendra e
kontrollit të Shpsf-së” përcaktohet se:
1.
Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të sigurisë fizike, në çdo njësi
administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli, ku të tregohet adresa e
saj fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e shoqërisë.
2.
Qendra e kontrollit të shërbimit kryen detyrat e drejtimit, mbikëqyrjes dhe
menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike.
3.
Qendra e kontrollit duhet të jetë e pajisur me mjetet e ndërlidhjes, komunikimit e
vëzhgimit dhe të veprojë 24 orë në ditë.
III.1.3. Në udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, Kreu V “Mjetet dhe pajisjet e shërbimit privat të sigurisë fizike”, gërma “C”
“Organizimi i shërbimit në qendrën e kontrollit”, pika 3, përcaktohet se:
“Qendra e kontrollit vendoset në ambientet e SHPSF-së dhe të ofrojë kapacitetin dhe
potencialin e duhur teknik për realizimin e veprimtarisë të ruajtjes dhe sigurisë fizike. Çdo
subjekt i SHPSF-së duhet të ketë në administrim qendrën e tij të kontrollit (pronësi/qira) në
çdo njësi administrative që ushtron aktivitetin e saj”.
III.1.4. 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
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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 kapacitetet
teknike, makineri dhe pajisje të nevojshme dhe të mjaftueshme, për realizimin e kontratës
me sukses në afat dhe në cilësi sipas përcaktimeve të dokumentave standarte të tenderit.
III.1.5. Nga kuptimi literal i pikës 1 të nenit 22 të ligjit nr. 75/2014 datë 10.07.2014, do të
thotë se shoqëria e shërbimit privat të sigurisë fizike duhet të disponojë në një nga format
ligjore qendër kontrolli në çdo njësi administrative që ushtron veprimtari. Duke qenë se,
qendra e menaxhimit dhe kontrollit, është ambienti me mjete/pajisje që shërben për
menaxhimin, kontrollin e veprimtarisë private të sigurisë fizike si dhe referuar faktit se
zotërimi i saj verifikohet nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës dhe pasqyrohet në
vërtetimet përkatëse të lëshuara nga ky institucion i cili monitoron edhe veprimtarinë e
SHPSF-ve në njësitë administrative përkatëse ku ato ushtrojnë aktivitetin e tyre, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e përcaktuar nga autoriteti kontraktor se salla
operative duhet të jetë brenda qytetit të Lushnjes, është e ekzagjeruar, diskriminuese si dhe
kufizon konkurrencën, duke lejuar vetëm një numër të kufizuar shoqërish të jenë
pjesëmarrëse, në kundërshtim me nenet 1, 2, 46/3, të LPP-së dhe rregullat e prokurimit
publik.
Në mënyrë që të stimulohet gjithëpërfshirja dhe konkurrenca mbështetur edhe në nenin 1,
pika 2 “c” dhe “ç” e ligjit të Prokurimit Publik, kriteri i sipërcituar do të konsiderohej i
përmbushur duke vërtetuar zotërimin e Qendrës së Kontrollit në qarkun Fier si dhe
dokumentacionin shoqërues për disponimin e saj, në një nga format ligjore të kërkuara.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k. qëndron.

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
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF-23118-02-08-2016,
me objekt: “Shërbimi me roje private”, me fond limit 3.650.000 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn 22.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria
e Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
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4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k .
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 281 Protokolli,
Datë 22.02.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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