REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 18/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 05.02.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbim i
Rruajtjes dhe Sigurisë Fizike i Objekteve të D.R.SH.T.RR. Korçë”, me fond
limit 1.897.200 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 02.12.2013 nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor, Korçë.

Ankimues:

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

Palë e ankimuar:

Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor
Ish Parku i mallrave, Korçë.

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. 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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, z. Muharrem Çakaj, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
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, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, 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 20.11.2013 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbim i Rruajtjes dhe Sigurisë Fizike i
Objekteve të D.R.SH.T.RR. Korçë”, me fond limit 1.897.200 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
02.12.2013 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor,
Korçë;
II.2. Në datën 02.12.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit ku kanë
marrë pjesë 3 (tre) operatorë;
II.3. Në datën 09.01.2014, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave;
“Eurogjici Security” sh.p.k.

me ofertë 1.552.008 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;

“Nisa Security” sh.p.k.

me ofertë 1.557.000 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;

“Ernisa – S” sh.p.k.

me ofertë 1.798.477 Lekë (pa TVSH),

i kualifikuar;
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II.4. Në datën 09.01.2014, operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., është njoftuar
elektronikisht nga autoriteti kontraktor mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave, ku rezulton i skualifikuar me arsyen se: “Nuk plotëson kushtet e kërkuara në
dokumentet e tenderit sipas të cilave duhet të ketë sallë operative në Qarkun e Korçës, kjo e
verifikuar nga komisioni i shqyrtimit të ankesave pas ankesës së bërë nga operatori ekonomik
“Nisa Security” dhe konfimimit nga ana e Policisë së Qarkut Korçë me shkresë Nr. 5383 prot.,
datë 30.12.2013”;
II.5. Në datën 10.01.2014 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij me
pretendimin se: “të disponosh sallë operative në Qarkun e Korçës nuk do të thotë se duhet të
kesh një ndërtesë apo ngrehinë, por realizimin e ndërlidhjes. Përsa i përket konceptit mbi sallën
operative, komisioni i Prokurimit Publik është shprehur me Vendimin Nr. 91/3 prot., datë
21.02.2013 se, Sallë Operative nënkupton realizimin e ndërlidhjes midis njësive të shoqërisë që
do të kryejnë shërbimin e ruajtjes me roje dhe Sistemit të Pavarur të Radiokomunikimit, të cilat
janë thelbi i ekzistencës dhe funksionimit të kësaj Salle”;
II.6. Në datën 15.01.2014 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 320 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën;
II.7. Në datën 22.01.2014 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor;
II.8. Në datën 31.01.2014 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar;
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. Komisioni i
Prokurimit Publik, duke qenë se:
(i)

Në nenin 46, pika 1 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.”

(ii)

Në Dokumentet e Tenderit, Shtojca 6, pika 2 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”,
parashikohet: “operatori ekonomik duhet të disponojë sallë operative në qarkun e
Korçës. Për të vertetuar këtë duhet të paraqesë dokumentacionin përkatës”;
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(iii)

Në Dokumentet e Tenderit, Shtojca 8 “Kërkesat për personelin kryesor”, pika 5
parashikohet: “Liçensë për sistemin e alarmit të lëshuar nga AKEP, e cila të mbulojë
zonën ku ndodhet objekti, në mënyrë që të garantohet në çdo kohë funksioni i sistemit të
alarmit dhe gatishmëria për ndërhyrje (sallë operative me vendndodhje të verifikueshme
nga komisioni)”;

(iv)

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor rezulton se,
referuar shkresës nr. 5383 prot. datë 30.12.2013, me lëndë “Kthim përgjigje”, dërguar
nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Korçë, ku jepet informacion se shoqëria “Eurogjici
Security” sh.p.k. nuk zotëron sallë operative në Qarkun e Korçës;

(v)

Në plotësim të kritereve të mësipërme, operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k
ka paraqitur vërtetimin nr. E/18/10 prot., datë 18.10.2013, lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Korçë, me anë të të cilit vërtetohet se kjo shoqëri ka të certifikuar dhe
pajisur me certifikatat për punonjës shërbimi 15 (pesëmbëdhjetë) punonjës shërbimi;
ka në përdorim 4 (katër) armë krahu me të drejtë për tu përdorur nga të gjithë punonjësit
e shërbimit; ka shlyer detyrimet për vitin 2013;

gjykon se, operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. nuk përmbush kërkesat e përcaktuara
nga autoriteti kontraktor në pikën 2 të kritereve të veçanta për kualifikim. Nё kёto kushte
vendimi i Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik
“Eurogjici Security” sh.p.k ёshtё marrё nё pёrputhje me nenin 53/3 tё LPP-sё ku parashikohet:
“Autoriteti kontraktor, nё zbatim tё pikёs 4 tё kёtij neni, vlerёson njё oferte tё vlefshme, vetёm
nёse ajo ёshtё nё pёrputhje me tё gjitha kёrkesat dhe specifikimet e pёrcaktuara nё njoftimin e
kontratёs dhe nё dokumentat e tenderit...”
Përsa më sipër, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nuk qëndron.
III.2. Pёrsa i pёrket argumentave tё dhёna nga ankimuesi nё mbёshtetje tё pretendimeve tё tij,
referuar edhe trajtimit të konceptit “Sallë Operative” në vendimet e Komisionit të Prokurimit
Publik, ky i fundit thekson se i qëndron vendimarrjes së tij se termi “Sallë Operative”, nuk duhet
konceptuar apo kërkuar si kriter nga ana e Autoriteteve Kontraktore, në kuptimin e “ndërtesës
apo ngrehinës, për realizimin e ndërlidhjes”, por duhet kuptuar si: “Tërësia e pajisjeve me anë
të të cilave mundësohet realizimi i ndërlidhjes midis njësive të shoqërisë që do të kryejnë
shërbimin e ruajtjes me roje dhe Sistemit të Pavarur të Radiokomunikimit, të cilat janë thelbi i
ekzistencës dhe funksionimit të kësaj Salle”.
Ne vijim të sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik, referuar edhe Udhёzimit nr. 656, datё
06.10.2009 tё Policisё sё Shtetit, Ministria e Brendshme, “Pёr procedurat e certifikimit,
licencimit dhe kontrollit tё veprimtarisё sё shёrbimit tё ruajtjes dhe tё sigurisё fizike”, Kreu VI,
sqaron se: “Veprimtaria e ruajtjes dhe sigurisё fizike tё shoqёrisё pёrkatёse raportohet nё
strukturat e policisё sё qarkut pёrkatёs, e cila, nga ana e saj kryen evidentimin dhe kontrollin e
aktivitetit tё sh.r.s.f-ve”.
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Nё kёtё kontekst autoriteti kontraktor ka parashikuar qё shoqёria e ruajtjes dhe e sigurimit fizik
tё objekteve të D.R.SH.T.RR. Korçë, tё ketё sallë operative, fakt i cili raportohet nga kёto
shoqёri nё Drejtorinё e Policisё dhe kjo e fundit i pasqyron nё vёrtetimet qё lёshon pёr kёtё
qёllim. Vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së Qarkut Korçë, i dorëzuar nga operatori ekonomik
“Eurogjici Security” sh.p.k., nuk jep informacion lidhur me zotërimin e sallës operative nga kjo
shoqëri në Qarkun e Korçës, gjë që shprehet qartë edhe në shkresën nr. 5383 prot. datë
30.12.2013 të D.P.Q. Korçë dërguar autoritetit kontraktor të sipërcituar në pikën “iv”.
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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbim i Rruajtjes
dhe Sigurisë Fizike i Objekteve të D.R.SH.T.RR. Korçë”, me fond limit 1.897.200 lekë
(pa TVSH), zhvilluar në datën 02.12.2013 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e
Shërbimit të Transportit Rrugor, Korçë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 97 Protokolli
Datë 22.01.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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