REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 337/2015
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 27.05.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të datës 29.04.2015, mbi skualifikimin e
operatorit ekonomik “Taulanti” sh.p.k. në procedurёn e prokurimit
“Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbim me Roje Private”, me
fond limit 4.218.778 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 19.02.2015
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër.

Ankimues:

“Taulanti” sh.p.k.
Lagja “Palorto”, Gjirokastër.

Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër
Lagja “18 Shtatori”, Gjirokastër.
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”,
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 të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, 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, 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 pjesërisht 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 10.02.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbim me Roje Private”, me fond limit
4.218.778 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 19.02.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Spitalit Rajonal Gjirokastër.
II.2. Në datën 19.02.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 23.02.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Anakonda” sh.p.k.
“Taulanti” sh.p.k.
“Bizhga – 1” sh.p.k.

4.108.213 Lekë;
4.115.240 Lekë;
4.127.019 Lekë;

i kualifikuar;
i kualifikuar;
i skualifikuar;

II.4. Në datën 27.02.2015, operatori ekonomik ankimues “Taulanti” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e shoqërisë “Anakonda” sh.p.k. dhe
me pretendimet:
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1. Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve për vitin 2014 pranë Drejtorisë së
Policisë së Qarkut Gjirokastër;
2. Nuk ka paraqitur vërtetim debie jofamiljare, lëshuar nga OSHEE, në përputhje me dispozitat
ligjore përkatëse;
II.5. Në datën 02.03.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 116/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Taulanti” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.6. Në datën 09.03.2015 operatori ekonomik ankimues “Taulanti” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor.
II.7. Në datën 12.03.2015 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
II.8. Në datën 26.03.2015, me anë të vendimit KPP 122/2015, Komisioni i Prokurimit Publik
vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Taulanti” sh.p.k. për procedurёn e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbim me Roje Private”, me fond limit
4.218.778 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 19.02.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria
e Spitalit Rajonal Gjirokastër.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 23.02.2015 mbi kualifikimin e operatorit ekonomik
“Anakonda” sh.p.k.
3. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke skualifikuar operatorin ekonomik “Anakonda” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
II.9. Në datën 08.04.2015, autoriteti kontraktor, Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër, me
shkresën nr. 116/5 prot., datë 07.04.2015, ka kërkuar rishikimin e vendimit K.P.P. 122/2015,
datë 26.03.2015, duke argumentuar se dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik
“Anakonda” sh.p.k. vërteton shlyerjen e të gjitha detyrimeve të energjisë elektrike.
II.10. Në datën 09.04.2015, me anë të vendimit KPP 122/3 /2015, Komisioni i Prokurimit Publik
vendosi të mos e pranojë kërkesën e autoritetit kontraktor për rishikimin e vendimit KPP
122/2015.
II.11. Në datën 23.04.2015, autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësimin e procedurës, duke zbatuar
vendimin KPP 122/2015 dhe ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës nëpërmjet portalit
elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e rivlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave:
“Anakonda” sh.p.k.
“Taulanti” sh.p.k.
“Bizhga – 1” sh.p.k.

4.108.213 Lekë;
4.115.240 Lekë;
4.127.019 Lekë;

i skualifikuar;
i kualifikuar;
i skualifikuar;
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II.12. Në datën 21.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 171 prot., datë
20.04.2015, ka vënë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e vendimit KPP
122/2015, duke skualifikuar operatorin ekonomik “Anakonda” sh.p.k.
II.13. Në datën 22.04.2015, me anë të vendimit KPP 122/5 /2015, Komisioni i Prokurimit Publik
vendosi të heqë pezullimin për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt
“Shërbim me Roje Private”, me fond limit 4.218.778 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
19.02.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër, dhe të lejojë këtë të
fundit të vazhdojë me hapat e tjera të procedurës së prokurimit.
II.14. Në datën 08.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 194/1 prot., datë
07.05.2015, ka vënë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik se:
Në datën 28.04.2015, autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësimin e procedurës nga indicja që ka
pasur nga operatori tjetër dhe duke patur detyrimin për shqyrtimin e ankesës dhe kërkim
informacioni institucionit të Drejtorisë së Qarkut Gjirokastër, theksojmë se kjo shoqëri është
kualifikuar në fazën fillestare pasi nuk janë vënë në dyshim dokumentat pasi janë lëshuar nga
DPQ Gjirokastër dhe duke u bazuar tek shkresa 851/1 prot., me datë 22.04.2015, ankesën e
kryer nga Anakonda sh.p.k., nr. 35 prot., me datë 20.04.2015 dhe në nenin 47 të ligjit nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Autoriteti kontraktor skualifikon çdo kandidat ose ofertues që paraqet të dhëna
të reme, për qëllime kualifikimi, në çdo kohë, deri në fazën e shpalljes së kontratës fituese...”.
Operatori Taulanti sh.p.k. është skualifikuar për paraqitje të dokumentave (certifikatat e
punonjësve) të cilat nuk kanë fuqi juridike për arsye se:
- Punonjësit K. B., H. K., Sh. L., nuk figurojnë në listën emërore të shoqërisë tuaj por të një
shoqërie tjetër;
- Punonjësit Gj. H. dhe N. Zh. Nuk figurojnë në listën emërore të shoqërisë tuaj, madie nuk
e ushtrojnë më këtë profesion pasi u është hequr certifikata nga DPQ Gjirokastër;
- Punonjësi Tauland Kotroçi, është njëkohësisht edhe administrator dhe ortak i vetëm i
shoqërisë “A-L Sekurity” sh.p.k.;
Këto fakte bëjnë që subjekti Taulanti të mos plotësojë numrin e punonjësve sipas kritereve të
vendosura në dokumentat standarte të tenderit.
II.15. Në datën 29.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e rivlerësimit të dytë të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Anakonda” sh.p.k.
“Taulanti” sh.p.k.
“Bizhga – 1” sh.p.k.

4.108.213 Lekë;
4.115.240 Lekë;
4.127.019 Lekë;

i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;

II.16. Në datën 30.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Taulanti” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga kjo procedurë prokurimi.
II.17. Në datën 07.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 194 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Taulanti” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
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II.18. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Taulanti” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga kjo procedurë
prokurimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në bazë të vendimit KPP 122/5 /2015, datë 26.03.2015 të Komisionit të Prokurimit Publik,
operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k. rezulton i skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi.
III.1.1. Në ankimin drejtuar autoritetit kontraktor, operatori ekonomik “Anakonda” sh.p.k,
kundërshton kualifikimin e operatorit ekonomik “Taulanti” sh.p.k., i cili rezulton i kualifikuar.
III.1.2. 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
vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin.”
III.1.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se 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.
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. Në
ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar nga
procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën. Edhe në hipotezën se,
pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë pjesmarrës në
procedurën e prokurimit, do të pranohen, ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i kontratës.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i
skualifikuar apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm,
i drejtpërdrejtë e real nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në
atë procedurë prokurimi.
Sa më sipër, ankimi i operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k. pranë autoritetit kontraktor nuk
duhej të ishte marrë në shqyrtim nga ky i fundit, pasi kjo shoqëri rezulton e skualifikuar nga kjo
procedurë prokurimi me vendim KPP 122/5 /2015, datë 26.03.2015 të Komisionit të Prokurimit
Publik, e për rrjedhojë pa asnjë interes të ligjshëm mbi kualifikimin apo skualifikimin (ecurinë e
procedurës) e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi.
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III.2. Komisioni i Prokurimit Publik, duke marrë parasysh faktin se ankesa e operatorit
ekonomik “Anakonda” sh.p.k. është marrë në shqyrtim nga autoriteti kontraktor, për të
verrifikuar ligjshmërinë e këtyre veprimeve, vendosi të marrë në shqyrtim pretendimet e
autoritetit kontraktor mbi arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Taulanti”
sh.p.k. se “nuk plotëson numrin e punonjësve sipas kritereve të vendosura në dokumentat
standarte të tenderit”, vëren se:
III.2.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2. e
Kapacitetit teknik, është kërkuar:
“c. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Lejet ose Certifikatat për ushtrimin e profesionit të
rojeve për të paktën 10 punonjësit e shërbimit të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Gjirokastër.
d. Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Gjirokastër për punonjësit e licencuar dhe numri i
armëve në përdorim. [...].
f. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për
numrin e punonjësve, jo më pak se 10 punonjës shërbimi për vitin 2014.
g. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Formularët E-Sig 025a për punonjësit e deklaruar për
vitin 2014.”
III.2.2. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5 përcaktohet: “Për të provuar kapacitetet
teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: a) licencat profesionale për realizimin e
shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe /ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; ...”
III.2.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Taulanti” sh.p.k.
rezulton se ky operator ekonomik ka dorëzuar:
a) Vërtetim nr. 106/1 prot., datë 30.01.2015, lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Gjirokastës, ku ndër të tjera jepet informacion mbi numrin e punonjësve të licencuar
(certifikuar) nga ky institucion (12 punonjës shërbimi) si dhe numri i armëve në përdorim 2
(dy) armë brezi;
b) Referuar vërtetimit nr. 106/1 prot., datë 30.01.2015, lëshuar nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut Gjirokastës, për 10 (dhjetë) prej punonjësve të certifikuar nga ky institucion janë
paraqitur edhe lejet përkatëse të ushtrimit të profesionit (certifikatat);
c) Vërtetime lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokastër, për numrin e punonjësve të
siguruar për periudhën Janar – Dhjetor 2014, ku rezultojnë të siguruar mesatarisht 16
punonjës, shoqëruar me formularët E-Sig 025 “Listëpagesat e kontributeve të Sigurimeve
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Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimi mbi të Ardhurat nga Punësimi”, për periudhën Janar
2014 – Dhjetor 2014 (në përputhje me numrin e punonjësve sipas muajve të pasqyruar edhe
në vërtetimet përkatëse).
III.2.4. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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... .”
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
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 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 dhe personelin e nevojshëm, në rastin konkret numrin e nevojshëm të punonjësve të
shërbimit, të përcaktuar në dokumetat e tenderit për të siguruar realizimin me sukses të kontratës.
Lidhur me pretendimin e ngritur nga autoriteti kontraktor, pas verifikimeve përkatëse, se
punonjësit K. B., H. K., Sh. L., nuk figurojnë në listën emërore të shoqërisë “Taulanti” sh.p.k.
por, në atë të një shoqërie tjetër KPP sqaron se, referuar listëpagesave E-SIG 25a mbi punonjësit
e deklaruar për vitin 2014, këta punonjës figurojnë të kenë qenë të punësuar pranë kësaj shoqërie
gjatë periudhës Janar – Qershor 2014, duke qenë kështu pjesë e kapacitetit teknik dhe profesional
të kësaj shoqërie për këtë periudhë të vitit 2014, gjë që do të thotë se paraqitja në këtë procedurë
e tyre nuk përbën kurrësesi paraqitjen e dokumnenteve të reme por, në rastin konkret këto
certifikata nuk realizojnë qëllimin për të cilin janë dorëzuar pasi, këta punonjës nuk janë pjesë e
listës emërore të paraqitur në vërtetimin e Drejtorisë së Policise së Qarkut Gjirokastër, pra janë të
pa vlefshme dhe nuk merren në konsideratë.
I njëjti arsyetim vlen edhe për punonjësit N. Zh. i cili figuron i punësur pranë kësaj shoqërie për
periudhën Janar – Prill 2015 dhe Gj. H., i cili figuron i punësur pranë kësaj shoqërie për
periudhën Janar – Dhjetor 2015.
Lidhur me pretendimin e ngritur nga autoriteti kontraktor, pas verifikimeve përkatëse, se
punonjësi T. K., është njëkohësisht edhe administrator e ortak i vetëm i shoqërisë “A-L Sekurity”
sh.p.k. si dhe figuron i punësuar si punonjës shërbimi pranë shoqërisë “Taulanti” sh.p.k. duke
paraqitur në këtë procedurë edhe certifikatën përkatëse të ushtrimit të profesionit, Komisioni i
Prokurimit Publik, referuar në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 5
“Certifikimi”, pikat 1 dhe 2, ku parashikohet se: “1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik
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të SHPSF-së është kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.” dhe “2.
Certifikimi i punonjësit të shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut.”, vëren se
vendimet e certifikimit, sipas përcaktimeve në pikat 1 dhe 2 të sipërcituara, lëshohen duke u
bazuar respektivisht në mendimin paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC –së, ku referuar nenit 3
“Përkufizime”, pikat 7 dhe 8 janë përkatësisht, “KSHKC” – komisioni i shqyrtimit të kërkesave
për certifikim të punonjësve të shërbimit, në drejtoritë e policisë së qarqeve dhe “KSHKCL” –
komisioni i shqyrtimit të kërkesave për certifikim dhe licencim, në Drejtorinë e Përgjithshme të
Policisë së Shtetit. Gjithashtu, referuar nenit 24 “Përgjegjësitë e titullarit të subjektit të SHPSFsë”, gërma ll) ku përcaktohet se “titullari i SHPSF-së nuk mund të jetë njëkohësisht titullar i më
shumë se një subjekti tjetër të shërbimit privat të sigurisë fizike”, KPP gjykon se në ligjin e
sipërcituar nuk përcaktohet ndonjë kufizim apo konflikt në lidhje më pretendimin e ngritur nga
autoriteti kontraktor. Për më tepër, referuar edhe në nenin 19 të po këtij ligji, KPP gjykon se,
mbikëqyrja e veprimtarisë së SHPSF-ve i nënshtrohet inspektimit të rregullt nga strukturat
përgjegjëse të Policisë së Shtetit, gjatë të cilit zbatohet legjislacioni në fuqi për inspektimin në
Republikën e Shqipërisë dhe është ky institucioni kompetent të cilit autoriteti kontraktor duhet ti
drejtohet mbi problematikën e konstatuar prej tij.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, dokumentacioni i dorëzuar prej
operatorit ekonomik “Taulanti” sh.p.k., e konkretish dorëzimi i numrit të certifikatave të
ushtrimit të profesionit (10 certifikata), është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga
autoriteti kontraktor në Dokumentat e Tenderit, duke plotëson numrin e punonjësve të kërkuar
nga autoriteti kontraktor si dhe ,duke garantuar realizimin me sukses të kontratës.
Për rrjedhojë, pretendimet e ankimuesit qëndrojnë.
III.2.6. Komisioni i Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor, i cili, me
veprimet dhe mosveprimet e tij, është bërë shkak kryesor për vonesat dhe zgjatjen e kësaj
procedure prokurimi në tejkalim të afateve kohore ligjore. Për më tepër, kur në rastin
konkret, mungesa e shërbimit të kërkuar objekt prokurimi, ka bërë që vetë autoriteti
kontraktor të shprehë shqetësimin e tij në drejtim të zhvillimit me emergjencë të kësaj
procedure prokurimi.
Sa i përket procedurës në fjalë, me vendimin K.P.P. 122/2015, datë 26.03.2015, Komisioni i
Prokurimit Publik vendosi që autoriteti kontraktor të skualifikojë operatorin ekonomik
“Anakonda” sh.p.k., ndërkohë që autoriteti kontraktor, edhe pse në kushtet e emergjencës, kërkoi
rishikimin e këtij vendimi nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik.
Akoma më tej, pas refuzimit të rishikimit të vendimit nga ana e KPP-së, autoriteti kontraktor, ka
marrë në shqyrtim ankesën e operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k.,edhe pse tashmë ky
operator gjendej me statusin “i skualifikuar”, nga procedura në fjalë e prokurimit dhe si i tillë
nuk gëzonte një interes të ligjshëm në lidhje me vijushmërinë e saj.
Si konkluzion, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor nuk duhej të kishte
marrë në shqyrtim ankesën e këtij operatori por, pas zbatimit të vendimit K.P.P. 122/2015, datë
26.03.2015, duhej të kish vazhduar me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit.
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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 pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Taulanti” sh.p.k. për procedurёn
e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbim me Roje Private”, me fond
limit 4.218.778 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 19.02.2015 nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 29.04.2015 mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Taulanti” sh.p.k.
3. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke kualifikuar operatorin ekonomik “Taulanti” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Taulanti” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 871 Protokolli; Datë 12.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
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