REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 126/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 10.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO-së i datës 03.02.2016 mbi
skualifikimin e operatorit ekonomik “Albguardia” sh.p.k. nga
procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-2182301-18-2016, me objekt, “Ruajtja dhe siguria fizike e godinës së
Qendrës së Botimeve Zyrtare për vitin 2016”, me fond limit
2.030.587,50 lekë, zhvilluar në datë 29.01.2016, nga autoriteti
kontraktor Qendra e Botimeve Zyrtare.
Shfuqizimi i vendimit të KVO-së i datës 03.02.2016 mbi
skualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe
kualifikimin e shoqërive “Albguardia” sh.p.k., “Dea Security”
sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k., “Arbana Sh.A.” sh.p.k., “Ales” sh.p.k.
dhe “Leksi Security” sh.p.k.

Ankimues:

“Albguardia” sh.p.k.
Rruga “Abdyl Frashëri”, Pallati 4/1/3, Tiranë.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
Rruga “Adem Jashari”, Lagj. 8, H. 10, Pall. 4, Ap. 3, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Qendra e Botimeve Zyrtare
Bulevardi “Zhan’Dark”, pas ish ekspozitës “Shqipëria Sot”, 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”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
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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 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 ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili i ka
refuzuar ato, dhe më pas kanë 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.4. Kanë 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 ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 18.01.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21823-01-18-2016, me objekt, “Ruajtja dhe
siguria fizike e godinës së Qendrës së Botimeve Zyrtare për vitin 2016”, me fond limit
2.030.587,50 lekë, zhvilluar në datë 29.01.2016, nga autoriteti kontraktor Qendra e Botimeve
Zyrtare.
II.2. Në datën 29.01.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
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II.3. Në datën 03.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Albguardia” sh.p.k.
“Dea Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Arbana Sh.A.” sh.p.k.
“Ales” sh.p.k.
“Leksi Security” sh.p.k.
“Toni Security” sh.p.k.
“Global Security” sh.p.k.
“Aulona Pol. 1” sh.p.k.
“A 2000” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
“Siguria” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Safe” sh.p.k.
“Oktapus” sh.p.k.
“SSX” sh.p.k.
“Vrana Security Group” sh.p.k.
“Snajper Security” sh.p.k.

1.695.130,52 Lekë (pa TVSH),
1.879.322,45 Lekë (pa TVSH),
1.879.322,50 Lekë (pa TVSH),
1.879.582,65 Lekë (pa TVSH),
1.879.589,02 Lekë (pa TVSH),
1.880.538,93 Lekë (pa TVSH),
1.886.945,94 Lekë (pa TVSH),
1.886.945,94 Lekë (pa TVSH),
1.886.945,94 Lekë (pa TVSH),
1.886.946,03 Lekë (pa TVSH),
1.886.946,03 Lekë (pa TVSH),
1.886.946,03 Lekë (pa TVSH),
1.886.946,03 Lekë (pa TVSH),
1.886.946,03 Lekë (pa TVSH),
1.886.946,03 Lekë (pa TVSH),
1.886.946,03 Lekë (pa TVSH),
1.886.947,25 Lekë (pa TVSH),
1.886.964,03 Lekë (pa TVSH),

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;

II.4. Në datën 05.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Albguardia” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyet e skualifikimit të tij, e konkretisht
“Nuk ka paraqitur Specifikimet teknike sipas shtojcës 9; Nuk ka paraqitur Shërbimet dhe Grafiku
i ekzekutimit të shtojcës 11; Nuk ka paraqitur Termat e referencës sipas shtojcës 12.”, duke
pretenduar se këto shtojca plotësohen nga autoriteti kontraktor dhe jo nga operatorët ekonomikë.
II.4.1. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Albguardia” sh.p.k., duke mos marrë
përgjigje prej autoritetit kontraktor, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në Qendrën e Botimeve Zyrtare.
II.5. Në datën 05.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij
“Certifikata për titullar subjekti nuk është konform ligjit 75/2014.”
Gjithashtu, ankimuesi kërkon skualifikimin e shoqërive “Albguardia” sh.p.k., “Dea Security”
sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k., “Arbana Sh.A.” sh.p.k., “Ales” sh.p.k. dhe “Leksi Security”
sh.p.k., duke pretenduar se ofertat ekonomike të tyre nuk përmbushin detyrimet minimale ligjore
për realizimin e këtij shërbimi.
II.5.1. Në datën 11.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 23/12 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e
tij.
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II.5.2. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e
paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 22.02.2016 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 ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin mbi arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues
“Albguardia” sh.p.k. se “Nuk ka paraqitur Specifikimet teknike sipas shtojcës 9; Nuk ka
paraqitur Shërbimet dhe Grafiku i ekzekutimit të shtojcës 11; Nuk ka paraqitur Termat e
referencës sipas shtojcës 12.”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.1, gërma “d”, “dh” dhe “e”,
nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar plotësimi i kritereve si më poshtë vijon:
Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:
a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
c. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
ç. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike
...;
d. Specifikimet teknike sipas shtojcës 9;
dh. Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit sipas shtojcës 11;
e. Termat e referencës sipas shtojcës 12;
III.1.2. Operatori ekonomik “Albguardia” sh.p.k . ka paraqitur:
1. Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, e cila rezulton e plotësuar për të gjithë treguesit e
kërkuar nga autoriteti kontraktor;
2. Shtojcën 5 “Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike”, e cila rezulton e
plotësuar me të gjithë treguesit e kërkuar;
3. Shtojcën 6 “Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit”, e cila rezulton e plotësuar me të gjithë
treguesit e kërkuar;
Rezulton të mos jenë dorëzuar “Specifikimet teknike sipas shtojcës 9; Shërbimet dhe grafiku i
ekzekutimit sipas shtojcës 11; Termat e referencës sipas shtojcës 12”
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III.1.3. 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”;
III.1.4. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “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 dokumentat e tenderit...”.
Shtojcat 9, 11 dhe 12 përmbajnë detyrimin të plotësohen nga autoriteti kontraktor në mënyrë të
tillë, që të shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për mënyrën e kryerjes së shërbimit
sipas turneve përkatëse, gjatë ditëve të festave apo të pushimit javor, afatit të shtrirjes së
shërbimit, numrit të punonjësve që do të kryejnë shërbimin, detyrat që ata duhet të kenë
parasysh, si dhe kërkesa të tjera, të cilat lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit objekt
kontrate, pra përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementëve më të rëndësishëm përbërës, që
garantojnë cilësinë e shërbimit të kërkuar.
Këto shtojca, nëse kërkohen në Dokumentat e Tenderit, janë të detyrueshme të dorëzohen nga
operatorët ekonomikë, me pasojë skualifikimin e tyre në rast të kundërt.
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Albguardia” sh.p.k. nuk i
plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor për “Specifikimet teknike sipas shtojcës 9; Shërbimet
dhe grafiku i ekzekutimit sipas shtojcës 11; Termat e referencës sipas shtojcës 12” pasi
angazhimi i tij për përmbushjen e kërkesave të parashikuara në këto shtojca, shprehet nëpërmjet
dorëzimit të shtojcave të sipërcituara (9,11,12), që në rastin konkret nuk rezultojnë të jenë
dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues në procedurën në fjalë të prokurimit. Autoriteti
kontraktor duhet ta konsiderojë një ofertë të vlefshme vetëm kur ajo është në përputhje me të
gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e
tenderit.
Nëse operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në lidhje me kriteret e vendosura nga
autoriteti kontrakor në dokumentat e tenderit lidhur me pikën 2.1, gërma “d”, “dh” dhe “e”, të
shtojcës 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, kishte mundësinë e ankimimit të kriterit në kuptim
të nenit 78/4 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
i ndryshuar. KPP gjykon se është detyrë e operatorëve ekonomikë të përgatisin ofertat e tyre në
përputhje me kriteret dhe kushtet e vendosura nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit,
të cilat përputhen me legjislacionin e prokurimit publik.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Albguardia” sh.p.k. nuk qendron.
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III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k.,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në datën 03.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Albguardia” sh.p.k.
“Dea Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Arbana Sh.A.” sh.p.k.
“Ales” sh.p.k.
“Leksi Security” sh.p.k.
“Toni Security” sh.p.k.
“Global Security” sh.p.k.
“Aulona Pol. 1” sh.p.k.
“A 2000” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
“Siguria” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Safe” sh.p.k.
“Oktapus” sh.p.k.
“SSX” sh.p.k.
“Vrana Security Group” sh.p.k.
“Snajper Security” sh.p.k.

1.695.130,52 Lekë (pa TVSH),
1.879.322,45 Lekë (pa TVSH),
1.879.322,50 Lekë (pa TVSH),
1.879.582,65 Lekë (pa TVSH),
1.879.589,02 Lekë (pa TVSH),
1.880.538,93 Lekë (pa TVSH),
1.886.945,94 Lekë (pa TVSH),
1.886.945,94 Lekë (pa TVSH),
1.886.945,94 Lekë (pa TVSH),
1.886.946,03 Lekë (pa TVSH),
1.886.946,03 Lekë (pa TVSH),
1.886.946,03 Lekë (pa TVSH),
1.886.946,03 Lekë (pa TVSH),
1.886.946,03 Lekë (pa TVSH),
1.886.946,03 Lekë (pa TVSH),
1.886.946,03 Lekë (pa TVSH),
1.886.947,25 Lekë (pa TVSH),
1.886.964,03 Lekë (pa TVSH),

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;

III.2.2. Në datën 05.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij
“Certifikata për titullar subjekti nuk është konform ligjit 75/2014.”
Gjithashtu, ankimuesi kërkon skualifikimin e shoqërive “Albguardia” sh.p.k., “Dea Security”
sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k., “Arbana Sh.A.” sh.p.k., “Ales” sh.p.k. dhe “Leksi Security”
sh.p.k., duke pretenduar se ofertat ekonomike të tyre nuk përmbushin detyrimet minimale ligjore
për realizimin e këtij shërbimi.
III.2.3. Në datën 11.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 23/12 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e
tij.
III.2.4. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e
paraqitur në autoritetin kontraktor.
III.2.5. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur
interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një
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vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin.”
III.2.6. Një person fizik apo juridik, kur dorëzon një ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të
drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të
ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër,
atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.
Një ankimues do të konsiderohet i dëmtuar apo disavantazhuar, kur ai ka vuajtur apo rrezikon
dukshëm (e jo thjesht në mënyrë imagjinare) të vuajë personalisht një pasojë të ardhur
drejtpërdrejtë nga veprimi i autoritetit kontraktor dhe kjo mund të kurohet (rregullohet) përmes
ankimit në KPP. Gjithashtu, akti i pretenduar duhet të ketë ndodhur në hapësirën e të drejtave të
tij ligjore në kuadrin e një procedure prokurimi publik.
Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
I vetmi interes i ligjshëm, që mund të ketë një operator ekonomik i dëmtuar nga një vendim i një
autoriteti kontraktor, i dhënë në kuadrin e një procedure prokurimi është që, përmes ankimit në
KPP, ai të fitojë kontratën. Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në
KPP rezulton i skualifikuar nga procedura e prokurimit, apo oferta ekonomike e tij rezulton me
vlerë më të lartë kundrejt operatorëve të tjerë, të kualifikuar, për të cilët nuk ka ngritur
pretendime për kualifikim, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën.
III.2.7. Në rastin konkret, edhe nëse pretendimet e parashtruara në ankimin e operatorit
ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. në lidhje me skualifikimin e tij dhe kualifikimin
e operatorëve ekonomikë “Albguardia” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k.,
“Arbana Sh.A.” sh.p.k., “Ales” sh.p.k. dhe “Leksi Security” sh.p.k., do të pranohen nga KPP,
ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës pasi, referuar vlerësimit të kryer nga autoriteti
kontraktor në datën 03.02.2016, rezulton e kualifikuar shoqëria “Global Security” sh.p.k., e cila
është e renditur me vlerë më të ulët kundrejt operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k., referuar vlerës ekonomike, e për të cilën ankimuesi nuk ka ngritur asnjë pretendim mbi
kualifikimin e saj.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, për shkak të ligjit (ipso lege), pretendimet
e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. nuk mund të merren në shqyrtim.

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, me shumicë votash
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Albguardia” sh.p.k. dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k., për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr.
REF-21823-01-18-2016, me objekt, “Ruajtja dhe siguria fizike e godinës së Qendrës së
Botimeve Zyrtare për vitin 2016”, me fond limit 2.030.587,50 lekë, zhvilluar në datë
29.01.2016, nga autoriteti kontraktor Qendra e Botimeve Zyrtare.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 192 Prot.; Datë 15.02.2016;

Nr. 201 Prot.; Datë 15.02.2016;

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Mendim kundër
Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik, Juliana Hoxha nuk jam dakort me dispozitivin e
vendimit të shumicës, për sa I përket arsyetimit në lidhje me legjitimimin e ankesës së operatorit
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për procedurën e prokurimit me objekt: “Shfuqizimi i
vendimit të KVO-së i datës 03.02.2016 mbi skualifikimin e operatorit ekonomik “Albguardia”
sh.p.k. nga procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21823-01-18-2016, me
objekt, “Ruajtja dhe siguria fizike e godinës së Qendrës së Botimeve Zyrtare për vitin 2016”, me
fond limit 2.030.587,50 lekë, zhvilluar në datë 29.01.2016, nga autoriteti kontraktor Qendra e
Botimeve Zyrtare.
Pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoj
I.Paraprakisht theksoj se, operatori ekonomik ankimues legjitimohet të paraqes ankesë pranë
organit administrativ fakt i cili pasqyrohet edhe në shqyrtimin paraprak të ankesës nga ana e
shumicës së anëtareve. Kjo do të thotë se ky operator ekonomik legjitimohet në pretendimet e tij
Komisioni duhet ti hyje themelit të ankesës në lidhje me sa pretendohet. Mendoj se ankesa
konsiderohet e legjitimuar kur paraqitet nga operatori ekonomik si pjesëmarrës i një procedure
prokuruese i cili ka interes të drejtëperdrejtë apo të ligjshëm mbi ecurin e saj. Për këtë arsye
gjykoj se duhet të merret në shqyrtim pretendimi i ketij operatori ekonomik mbi themelin e
ankimit.
II. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. mbi
arsyen e skualifikimit të tij se “Certifikata për titullar subjekti nuk është konform ligjit 75/2014”
verej se:
II.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, Kapaciteti
Teknik, nga autoriteti kontraktor është kërkuar që operatorët ekonomikë të dorëzojnë:
“Certifikatën e Titullarit të subjektit, për ushtrimin e aktivitetit konform Ligjit nr. 75/2014, datë
10.7.2014 dhe udhëzimit nr. 157 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, të
kategorisë 1.3.A për ushtrimin e aktivitetit të “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore dhe private, i
personave, si dhe i veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike.”
II.1.1. Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues
“Eurogjici Security” sh.p.k. rezulton se ky i fundit ka paraqitur:
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“Certifikatë për Titullar Subjekti për nënkategorinë 1.3.A, lëshuar nga Drajtoria e Përgjithshme
e Policisë, me nr. 126/4 prot., datë 07.06.2014.”
II.1.2. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 17, pika 1
përcaktohet: “Ripërtëritja e afatit të certifikatës për titullarin e subjektit bëhet me mbarimin e
afatit 4-vjeçar nga koha e dhënies së saj.”
II.1.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “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.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
II.1.4. Nisur nga sa më sipër konstatuar, gjykoj se operatori ekonomik “Eurogjici Security”
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur ka përmbushur kriterin e sipërcituar, të përcaktuar në
dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor. Certifikata për Titullar Subjekti, për
nënkategorinë 1.3.A e kësaj shoqërie është e vlefshme për sa kohë që është lëshuar nga organet
kompetente dhe brenda periudhës së vlefshmërisë në përputhje me dispozitën ligjore të
sipërsituar për SHPSF-të.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. qendron.
II.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” mbi ofertën e
shoqërisë “Albguardia” sh.p.k., gjykoj se nuk duhet të merret në shqyrtim, referuar gjykimit
mësipër në pikën III.2.5. të vendimit gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik
“Albguardia” sh.p.k. do të vijojë të jetë e skualifikuar nga procedura në fjalë, e rrjedhimisht duke
përmbushur interesin e ankimuesit.
II.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” mbi ofertat e
shoqërive “Dea Security” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k., “Arbana Sh.A.” sh.p.k., “Ales” sh.p.k.
dhe “Leksi Security” sh.p.k., gjykoj se fati i këtyre shoqërive është përcaktuar tashmë prej
vendimit të KVO-së të datës 03.02.2016, ku 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 jenë ankimuar në lidhje me
këtë procedurë prokurimi.
Përfundimisht ankesa e operatorit ekonomik ankimues duhet të pranohej.

Anëtare
Juliana Hoxha
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