KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P 17/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 27.01.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk,
paraqitur në procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, Loti 2 me
objekt; “Shërbim privat i sigurisë fizike të filialit të UT, Kukës”, me fond
prej 3 075 892 (tre milion e shtatëdhjëtë e pesë mije e tetëqind e
nëntëdhjetë e dy) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 03.12.2014 nga autoriteti
kontraktor, Universiteti i Tiranës.

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:

“Eurogjici Security” shpk
Adresa: Rruga “Adem Jashari” lagj. 8 H.10 pall 4, ap 3, Tiranë

Palë e ankimuar:

Autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës
Adresa: Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi pretendimet e
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave dhe të dokumentacionit të 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, 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. Ankimuesi ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave pranë autoritetit kontraktor
dhe Komisionit të Prokurimit Publik.

II

Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 07.11.2014 është publikuar nga Universiteti i Tiranës, procedura e prokurimit
“Procedurë e hapur”, Loti 2 me objekt; “Shërbim privat i sigurisë fizike të filialit të UT, Kukës”,
me fond prej 3 075 892 (tre milion e shtatëdhjetë e pesë mije e tetëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë
pa tvsh,
II.1.1. Në datën 03.12.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e sipërcituar në të
cilën kanë paraqitur ofertë operatorët ekonomikë ,
1.
2.
3.
4.

Eurogjici Security
Trezhnjeva
Sabeta
Shtiqni

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

2 552 664 lekë pa tvsh, skualifikuar
2 554 563 lekë pa tvsh, kualifikuar
2 695 050 lekë pa tvsh, skualifikuar
2 752 313 lekë pa tvsh, skualifikuar

II.1.2. Në datë 19.12.2014, operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk është njoftuar
nëpërmjet sistemit elektronik për skualifikimin e ofertës së tij me arsyet e mëposhtme:
“Lista emërore e punonjësve të çertifikuar të shoqërisë nuk është konfirmuar nga DPQ Kukës
por nga drejtuesi teknik i kësaj shoqërie, gjë e cila bie në kundërshtim me pikën 2.5 të kritereve
të veçanta për kualifikim. Në këto kushte nuk vërtetohet përputhshmëria e çertifikatave të
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punonjësve të shërbimit të dorëzuara nga operatori me emrat e punonjësve të çertifikuar nga
DPQ.”
II.2. Në datë 22.12.2014 operatori ekonomik “Eurogjici Security” 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.3884/1 prot datë 29.12.2014 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje
ankimuesit, duke refuzuar ankimimin.
II.3. Më datë 30.12.2014 operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik ku pretendon se;
“Dokumentacioni i paraqitur prej tij është në përputhje me kriteret për kualifikim të përcaktuara
nga autoriteti kontraktor. Me dokumentacionin e dorëzuar plotësojmë kapacitetet e kërkuara në
dst. Autoriteti nuk ka kërkuar që lista emërore e punonjësve të shoqërisë të jetë e firmosur nga
DPQ Kukës. Nëse do të kish paqartësi në lidhje me dokumentacionin e kërkuar autoriteti mund
të kërkonte sqarime ose të kryente verifikimet përkatëse[...]”.
II.4. Në datën 31.12.2014, nëpërmjet shkresës nr.1972/1 prot., Komisioni i Prokurimit Publik ka
vendosur të kalojë për shqyrtim ankesën e paraqitur nga ankimuesi si dhe ka urdhëruar
autoritetin kontraktor të pezullojë Lotin 2 të procedurës së prokurimit dhe moskryerjen e asnjë
veprimi nga ky autoritet deri në shqyrtimin e ankesës dhe marrjen e vendimit përfundimtar.
II.5. Në datë 07.01.2015 autoriteti kontraktor ka paraqitur informacionin e kërkuar në lidhje me
procedurën e prokurimit ku shprehet se;
Më datë 05.01.2015 autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësimin e procedurës, duke qënë se pas
shqyrtimit të ankesës së operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk, u konstatuan mangësi të tjera
në dokumentacionin e ofertës së operatorit ekonomik “Eurogjici Security” si më poshë;.
-

Nuk disponon Qendër Kontrolli, në kundërshtim me pikën 2.8 të Kritereve të Veçanta për
Kualifikim ku është kërkuar: Subjekti i liçencuar për aktivitetin e shërbimit privat të sigurisë
fizike duhet të disponojnë qendër kontrolli e pajisur me mjetet e ndërlidhjes, komunikimit e
vëzhgimit në Qarkun përkatës sipas loteve që prokurohen. Kjo do të provohet nëpërmjet
paraqitjes së Vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës ku përfshihen
qytetet për secilin lot.
- Në Vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Qarkut Kukës nr.1257/1, datë
27.11.2014 në emër të kësaj shoqërie, nuk vërtetohet se ky operator disponon operatorë salle
operative dhe grup të gatshëm, gjë e cila bie në kundërshtim me pikën 2.5 të Kritereve të
Vecanta për Kualifikim ku përcaktohet qartë se operatorët duhet të paraqesin: Vërtetim të
lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut, nëpërmjet të cilit të vërtetohet se operatori ekonomik
disponon jo më pak se 90 punonjës shërbimi për Lotin 1, 10 punonjës shërbimi për Lotin 2 dhe
10 punonjës shërbimi për Lotin 3, të çertifikuar, shoqëruar me listën emërore dhe çertifikatat e
tyre. Gjithashtu në këtë vërtetim të pasqyrohen numri i përgjegjësve të shërbimit, numri
punonjësve të grupit të gatshëm si dhe numri i operatorëve të qëndrës së kontrollit.
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II.6. Në datën 09.01.2015 operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar rivlerësimin e procedurës si dhe arsyet e
skualifikimit të ofertës së tij.
II.7. Me shkresë nr.3884/3 prot datë 13.01.2015 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje ankimuesit
duke refuzuar ankimimin.
II.8. Në datën 19.01.2015 operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik ku pretendon se;
Autoriteti kontraktor nuk mund të bëjë një skualifikim të dytë, ndërkohë që është ende në proces
ankimi klasifikimi i parë.
Sipas nenit 63, pika 8 e LPP: "Me marrjen e ankesës me shkrim të ankimuesit, autoriteti
kontraktor pezullon procedurat e prokurimit, me përjashtim të rasteve kur Komisioni i
Prokurimit Publik vendos ndryshe, në përputhje me pikën 2 të nenit 64 të këtij ligji. Autoriteti
kontraktor i dergon menjëhere informacion Komisionit të Prokurimit Publik, kur merr dijeni se
ankesa i është paraqitur këtij Komisioni. "
Pra, duke qëne se në lidhje me objektin e procedures së prokurimit është paraqitur ankesë në
KPP, autoriteti nuk duhej të ndërmerrte asnjë veprim tjeter deri në marrjen e vendimit nga
Komisioni i Prokurimit Publik, që është organi më i lartë administrativ në fushën e prokurimeve.
Autoriteti kontraktor i ka parashtruar një herë arsyet e skualifikimit të shoqërisë sonë dhe nuk
mund të shtojë arsye të tjera, kur në fakt procedura duhet të jetë e pezulluar. Nëse do të marrim
të mirëqenë se autoriteti ka të drejte të bëjë skualifikimin për herë të dytë, arsyet e skualifikimit
të shoqerisë sonë nuk qëndrojnë pasi:
Për përmbushjen e kriterit të përcaktuar në kriteret e veçanta të kualifikimit, kapaciteti teknik
pika 2.5, shoqëria jonë ka paraqitur:
1.Vërtetim Nr.1257/l Prot, datë 27.11.2014 lëshuar nga Drejtoria e Policise së Qarkut Kukës me
anë të cilit vërtetohet se shoqëria jonë disponon 12 punonjës shërbimi kategoria 1.3.A. Pra,
kriteri është përmbushur dhe tejkaluar. Për këtë arsye pretendimi i Autoritetit Kontraktor nuk
qëndron.
2.Listen emërore të punonjësve të çertifikuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Kukës. Pra,
kriteri është përmbushur dhe tejkaluar. Për këtë arsye pretendimi i Autoritetit Kontraktor nuk
qëndron.
3. Çertifikatat e punonjësve të lëshuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Kukës për 10
punonjës të kategorisë 1.3.A, shoqëria jonë e ka përmbushur kriterin kualifikues plotësisht.
Në lidhje me pretendimin tjetër të A-K se shoqëria jonë nuk disponon qendër kontrolli në Qarkun
e Kuksit, ju sqarojmë se sipas vërtetimit Nr.1257/l Prot, datë 27.11.2014 të lëshuar nga DPQ
Kukës për shoqërine tonë, të cilin në e kemi hedhur në sistemin elekotronik për proceduren e
prokurimit, ne disponojmë sallë operative me operatorë salle dhe me grup të gatshëem, me
adrese Lagja nr.4, pallati 13, shkalla 1, Kukës.
Pra, vërtetimi i DPQ Kukës përmban të gjithë elementet që ka kërkuar AK në DST dhe si
rrjedhim shoqeria jonë i ka përmbushur të gjitha kriteret për tu kualifikuar dhe për të qënë
oferta fituese si oferta me vlerën më të ulët dhe që i kursen me shumë buxhetit të shtetit.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëlidhur si dhe dokumentacionit të dërguar
nga autoriteti kontraktor,
Arsyeton:
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues sipas së cilës lista
emërore e punonjësve të çertifikuar të shoqërisë nuk është konfirmuar nga DPQ Kukës por nga
drejtuesi teknik i kësaj shoqërie, gjë e cila bie në kundërshtim me pikën 2.5 të kritereve të
veçanta për kualifikim dhe në këto kushte nuk vërtetohet përputhshmëria e çertifikatave të
punonjësve të shërbimit të dorëzuara nga operatori me emrat e punonjësve të çertifikuar nga
DPQ, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;
III.1.1 Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.5 nga ana e autoritetit kontraktor
është përcaktuar shprehimisht:
2.5 Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut, nëpërmjet të cilit të vërtetohet se
operatori ekonomik disponon jo më pak se 90 punonjës shërbimi për Lotin 1, 10 punonjës
shërbimi për Lotin 2 dhe 10 punonjës shërbimi për Lotin 3, të çertifikuar, shoqëruar me listen
emerore dhe çertifikatat e tyre. Gjithashtu në këtë vërtetim të pasqyrohen numri i përgjegjësve të
shërbimit, numri punonjësve të grupit të gatshëm si dhe numri i operatoreve të qendrës së
kontrollit.
III.1.2 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në procedurë, rezulton se operatori
ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka paraqitur:
1. Vërtetim nr.1257/1 datë 27.11.2014 lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Kukës ku
vërtetohet se;
- Shrsf “Eurogjici Security” ushtron aktivitetin në qarkun e Kukësit,
- Ka të çertifikuar 16 punonjës shërbimi nga këta 12 nënkategoria 1.3.A dhe 4
nënkategoria 1.3.B, përgjegjes shërbimi 1.
- Sallë operative të kontraktuar me shrsf “Sajmiri Al” me operator dhe grup të gatshëm,
adresa; lagj. Nr.4 pall.13 shk. 1, Kukës.
2. Bashkëngjitur këtij vërtetimi është paraqitur lista emërore e punonjësve të shërbimit të
shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k në Qarkun e Kukësit, sipas objekteve dhe numrat e
certifikatave.
3. Gjithashtu janë paraqitur certifikatat përkatëse nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Kukës për 10
punonjës shërbimi, emrat e të cilëve përputhen me listën emërore bashkëngjitur vërtetimit.
III.1.3. Në nenin 46, pika , gërma “b” e ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar, parashikohet shprehimisht:
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“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”;
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka
paraqitur vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut, nëpërmjet të cilit të vërtetohet
se ky subjekt disponon më tepër punonjës të certifikuar nga sa kërkohet nga autoriteti kontraktor
për lotin në fjalë. Ky vërtetim është shoqëruar me listën emërore dhe certifikatat përkatëse nga
D.P.Q. Kukës në përputhje me kërkesën e autoritetit kontraktor. Në këto kushte ankimuesi ka
vërtetuar se plotëson kapacitetin teknik lidhur me personelin e nevojshëm për të zbatuar
kontratën sic, është përshkruar nga autoriteti kontraktor në pikën 2.5 të kritereve të vecanta të
kualifikimit.
Megjithatë, mbështetur në pikën 1 të nenit 53 të LPP-së, Autoriteti kontraktor, kur e shikon të
arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe
krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Gjithashtu, Komisioni i Vleresimit të Ofertave
mund të bëjë verifikimet përkatëse pranë organeve kompetente, në këtë rast DPQ Kukës, nëse ka
dyshime për dokumentacionin e paraqitur nga kjo shoqëri, në përputhje me VKM–në nr.1, datë
10.01.2007 “Për rregullat e prokurimti publik”, i ndryshuar, Kreu 5, pika 4, gërma “gj”, ku
thuhet shprehimisht: “Nëse ka dyshime, autoriteti kontraktor verifikon dokumentacionin e
dorëzuar nga ofertuesit.”
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me arsyet e tjera të skualifikimit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në datën 19.12.2014, operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk është njoftuar
nëpërmjet sistemit elektronik për skualifikimin e ofertës së tij me arsyen e mëposhtme:
“Lista emërore e punonjësve të çertifikuar të shoqërisë nuk është konfirmuar nga DPQ Kukës
por nga drejtuesi teknik i kësaj shoqërie, gjë e cila bie në kundërshtim me pikën 2.5 të kritereve
të veçanta për kualifikim. Në këto kushte nuk vërtetohet përputhshmëria e çertifikatava të
punonjësve të shërbimit të dorëzuara nga operatori me emrat e punonjësve të çertifikuar nga
DPQ.”
III.2.2. Në datën 22.12.2014 operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka kundërshtuar
skualifikimin e tij pranë autoritetit kontraktor.
III.2.3. Në datën 29.12.2014 autoriteti kontraktor autoriteti kontraktor e ka refuzuar ankesën e
shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k.
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III.2.4. Në datën 30.12.2014 operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka kundërshtuar
skualifikimin e tij pranë Komisionit të Prokurimit Publik, brenda afateve ligjore.
III.2.5. Në datën 31.12.2014, nëpërmjet shkresës nr.1972/1 prot., Komsioni i Prokurimit Publik
ka vendosur të kalojë për shqyrtim ankesën e paraqitur nga ankimuesi si dhe ka urdhëruar
autoritetin kontraktor të pezullojë Lotin 2 të procedurës së prokurimit dhe moskryerjen e asnjë
veprimi nga ky autoritet deri në shqyrtimin e ankesës dhe marrjen e vendimit përfundimtar.
Konkretisht KPP-ja në shkresën e mësipërme ka vendosur si vijon:
1. Të kalojë për shqyrtim ankesën e paraqitur nga shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k, për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, Loti 2 me objekt; “Shërbim privat i
sigurisë fizike të filialit të UT, Kukës”, me fond prej 3 075 892 (tre milion e shtatëdhjëtë e
pesë mije e tetëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 03.12.2014 nga
autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.
2. Të urdhërojë pezullimin e procedurës së prokurimit dhe moskryerjen e asnjë veprimi nga
autoriteti kontraktor deri në shqyrtimin e ankesës dhe marrjen e vendimit përfundimtar.
3. Autoriteti Kontraktor të dërgojë menjëherë pranë Komisionit të Prokurimit Publik
informacion të hollësishëm mbi procedurën e mësipërme të prokurimit dhe fazën në të
cilën ndodhet kjo procedurë. Gjithashtu të jepen argumentimet përkatëse mbi
pretendimet e shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k si dhe një informacion të hollësishëm
të vërtetuar me dokumentacionin përkatës për trajtimin e ankesës, shoqëruar me një CD
me dokumentacion e operatorëve ekonomikë të paraqitur në procedurë…
III.2.6. Në datën 05.01.2015 autoriteti kontraktor ka bërë rivlerësimin e procedurës së
prokurimit, duke shtuar arsye të tjera skualifikimi për operatorin ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k.
III.2.7. Në nenin 19/1, pika 1dhe 2 të LPP-së, përcaktohet shprehimisht:
“Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton
ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë ligj.
Komisioni i Prokurimit Publik, në përfundim të shqyrtimit të ankesave, merr vendime, të cilat
janë administrativisht përfundimtare.”
Ndërsa në nenin 64, pika 1, 2 dhe 3 të këtij ligji parashikohet:
“1.Me marrjen e ankesës me shkrim, Komisioni i Prokurimit Publik duhet të sigurohet që
autoriteti kontraktor e ka pezulluar procedurën e prokurimit. Pas një shqyrtimi paraprak të
ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik vendos nëse do të lëshojë ose jo një urdhër të
ndërmjetëm, në përputhje me pikën 2 të këtij neni dhe vë në dijeni për këtë autoritetin kontraktor.
2.Komisioni i Prokurimit Publik, në çdo kohë, pas marrjes së ankesës dhe para lidhjes së
kontratës kur nuk vendos pezullimin, mund ta lejojë autoritetin kontraktor, me anë të një urdhri
të ndërmjetëm deri në marrjen e një vendimi përfundimtar, të vazhdojë procedurën e prokurimit,
nëse:
a) ka të dhëna se ankimuesi nuk do të ketë sukses me ankesën;
b) pezullimi dëmton tërthorazi interesin publik, autoritetin kontraktor ose ofertuesit.
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3.Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se një vendim apo
veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji, ka të drejtë:
a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për objektin e
ankesës;
b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë
në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime
teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj;
c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën
e prokurimit të kontratës;
ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese.”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nga ana e autoritetit kontraktor është vepruar në
kundërshtim me vendimin nr.1972/1 prot., datë 31.12.2014 të KPP-së për pezullimin e Lotit 2 të
procedurës së prokurimit. KVO-ja ka bërë rivlerësimin e procedurës ndërkohë që ky lot ka qënë
i pezulluar dhe në bazë të pikës 2 të vendimit të sipërcituar, është urdhëruar autoriteti kontraktor
të mos kryejë asnjë veprim deri në shqyrtimin e ankesës dhe marrjen e një vendimi përfundimtar.
Pra, duke bërë rivlerësimin e procedurës së prokurimit, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka
vepruar në tejkalim të kompetencave që i njeh legjislacioni i prokurimit publik.
Pas marrjes së vendimit të pezullimit nga KPP-ja, në përgjigje të ankesës së operatorit ekonomik
“Eurogjici Security” sh.p.k të datës 30.12.2014, autoriteti kontraktor nuk duhet të kishte
vazhduar me rivlerësimin e datës 05.01.2015, por kishte detyrimin ligjor të mbante të pezulluar
procedurën deri shqyrtimin e ankesës përkatëse dhe marrjen e vendimit nga ky Komision,
prandaj dhe arsyet shtesë të skualifikimit të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, në
rivlerësimin e datës 05.01.2015, nuk mund të merren në shqyrtim në këtë moment nga Komisioni
i Prokurimit Publik.
Për rrjedhojë, autoriteti kontraktor duhet të rikthejë procedurën në sistemin elektronik, në fazën e
vlerësimit të ofertave të datës 19.12.2014.
Kryerja e hapave të tjerë proceduriale nga ana e autoritetit kontraktor do të bëhet i mundur vetëm
pasi Komisioni i Prokurimit Publik të ketë marrë një vendim përfundimtar dhe të vendosë heqjen
e pezullimit të procedurës së prokurimit.
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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Procedurë e hapur”, Loti 2 me objekt; “Shërbim privat i
sigurisë fizike të filialit të UT, Kukës”, me fond prej 3 075 892 (tre milion e shtatëdhjëtë
e pesë mije e tetëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 03.12.2014 nga
autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.
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2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër,
duke e kualifikuar këtё 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. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1972 Protokolli; Datë 30.12.2014
Nr. 53 Protokolli ; Datë 19.01.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
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