REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 113/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 08.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Internacional Security Albania” sh.p.k, nga procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65603-01-232017 me objekt: “Shërbim me roje private”, me fond limit
2.067.565 lekë pa tvsh, e zhvilluar në datën 06.02.2017, nga
autoriteti kontraktor, Qendra kombëtare Teknike Bio-Mjekësore,
Tiranë.
Shfuqizimi i vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e ofertës së
operatorëve ekonomikë “Toni Security”, “Cullhaj”, “Firdeus
Security”, “Oktapus”, “S.S.X”, “Global Security”, “Ales”, “Fortesa
Security”, “Trezhnjeva”, “Eurogjici Security”, “Snajper Security”,
“Balili-Ko”, “Nazeri 2000”, “Res-03”, “Ballazi”, “Myrto Security”,
“Internacional Security Albania”, “Start 2000”, “Leksi Security”,
“Safe”, “Oktapus Security”, “Arbana”, “Flena RB”, “Aulona Pol
1”, “Kurti Security” në pocedurën e prokurimit të sipërcituar.

Ankimues:

“Internacional Security Albania” sh.p.k
Blv. “Zogu i Parë”, Pll. Nr. 55/1, Shkalla 1, Kati 2, Ap. 9, përballë
Cirkut Kombëtar, Tiranë
“Dea Security” sh.p.k
Rruga “Ndre Mjeda”, Qendra Polifunksionale, Kati 1, Tiranë
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Autoriteti Kontraktor:

Baza Ligjore:

Qendra Kombëtare Teknike Bio-Mjekësore, Tiranë
“Rruga e Dibrës”, Tiranë
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 çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave 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
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II.1. Në datën 24.01.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65603-01-23-2017 me objekt: “Shërbim me
roje private”, me fond limit 2.067.565 lekë pa tvsh, e zhvilluar në datën 06.02.2017, nga
autoriteti kontraktor, Qendra kombëtare Teknike Bio-Mjekësore, Tiranë.
II.2. Në datën 06.02.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
- “A-2000”
- “Safe”
- “Ales”
- “Arbana”
- “Aulona Pol 1”
- “Balili-KO”
- “Ballazhi”
- “Cullhaj”
- “Eurogjici Security”
- “Firdeus Security”
- “Flena RB”
- “Fortesa Security”
- “Global Security”
- “Internacional Security Albania”
- “Leksi Security”
- “Myrto Security”
- “Nazeri 2000”
- “Kurti Security”
- “Dea Security”
- “G.S.E Security”

nuk ka paraqitur ofertë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.011.632,75 lekë
2.012.457,15 lekë
2.012.914,80 lekë
2.023.869,32 lekë

I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifkuar

II.3. Në datën 13.02.2017 operatori ekonomik “Internacional Security Albania” sh.p.k është
njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me
argumentat si më poshtë:
Mungon deklarata për sasinë, lojin, nr e radiove apo pajisjeve të komunikimit, të paktën 2 radio
komunikimi.
II.4. Në datën 14.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Internacional Security Albania”
sh.p.k., kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
Në vërtetimin e Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë me nr. 91/11 datë 23.01.2017 vërtetohet
se ne kemi 15 copë Radio Komunikimi. Ky vërtetim është në folderin e ngarkuar në sistem me
emërtimin “06 0 Dok Policisë Tiranë”.
Për të përmbushur këtë kriter dhe për t’ju bindur dhe vërtetuar ju si AK që ne kemi përmbushur
këtë kriter, në folderin e ngarkuar në sistem me emërtimin “03 Dokumenta teknike” në faqen 18
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kemi paraqitur faturën tatimore me nr. 18 datë 18.05.2014 të blerjes së 25-Radio komunikimi me
këtë vërtetohet që ne kemi në pronësi këto mjete komunikimi, përsëri po në këtë folder në faqen
20 keni fatura tatimore me nr. 2651 ku përsëri kemi blerë 5-radi komunikimi, përsëri po në këtë
folder në faqen 22 keni faturat tatimore të blerjes së 18- copë telefona celular për komunikim dhe
këta janë në pronësi të kompanisë tonë
II.5. Në datën 21.02.2017, me shkresën nr. 11/11 prot, operatori ekonomik ankimues
“Internacional Security Albania ” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së
paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.6. Në datën 23.02.2017, pala ankimuese “Internacional Security Albania” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 13.02.2017 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k. është njoftuar përmes
sistemit të prokurimeve elektronike për klasifikimin e operatorëve ekonomikë.
II.8. Në datën 16.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k., kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
A. Duhet të skualifikohen shoqëritë “Toni Security”, “Cullhaj”, “Firdeus Security”,
“Oktapus”, “S.S.X”, “Global Security”, “Ales”, “Fortesa Security”, “Trezhnjeva”, “Eurogjici
Security”, “Snajper Security”, “Balili-Ko”, “Nazeri 2000”, “Res-03”, “Ballazi”, “Myrto
Security”, “Internacional Security Albania”, “Start 2000”, “Leksi Security”, “Safe”, “Oktapus
Security”, “Arbana”, “Flena RB”, “Aulona Pol 1”, “Kurti Security” pasi nuk kanë përmbushur
shpenzimet e detyrueshme ligjore ne përputhje me kërkesat e AK për pagë minimale, shtesë turni,
sigurime shoqërore, armatim. Pra autoriteti duhet të skualifikojë të gjitha shoqëritë që kanë
ofruar nën vlerën prej 2 012 914.8 lekë pa tvsh, pasi ofertat e dhëna nën këtë vlerë janë nën
koston ligjore si dhe nuk mbulojnë të gjithë periudhën e kërkuar nga AK në dst.
B. Duhet të skualifikohen shoqëritë “Cullhaj”, “Firdeus Security”, “Oktapus”, “S.S.X”,
“Global Security”, “Ales”, “Fortesa Security”, “Trezhnjeva”, “Snajper Security”, “Balili-Ko”,
“Res-03”, “Ballazi”, “Myrto Security”, “Internacional Security Albania”, “Start 2000”, “Leksi
Security”, “Safe”, “Oktapus Security”, “Arbana”, “Flena RB”, “Kurti Security”pasi nuk
plotësojnë kërkesën e dhënë në dst 2.4. Këto shoqëri nuk e përmbushin këtë kërkesë pasi nuk kanë
paraqitur kontratë për shërbime të ngjashme në vlerën 40 % të fondit limit si dhe nuk kanë
paraqitur as faturat tatimore sipas kërkesës së dhënë.
C. Duhet të skualifikohen shoqëritë “Toni Security”, “Cullhaj”, “Firdeus Security”,
“Oktapus”, “S.S.X”, “Global Security”, “Ales”, “Fortesa Security”, “Trezhnjeva”, “Snajper
Security”, “Balili-Ko”,“Res-03”, “Ballazi”, “Myrto Security”, “Internacional Security
Albania”, “Start 2000”, “Leksi Security”, “Safe”, “Oktapus Security”, “Arbana”, “Flena RB”,
“Aulona Pol 1”, “Kurti Security”, pasi nuk kanë paraqitur vërtetimin e DPQ për numrin e
kërkuar të punonjësve, ku të kenë grup të gatshëm dhe sallë operative.
D. Duhet të skualifikohen shoqëritë “Toni Security”, “Cullhaj”, “Firdeus Security”,
“Oktapus”, “S.S.X”, “Global Security”, “Ales”, “Fortesa Security”, “Trezhnjeva”, “ Eurogjici
Security”, “Snajper Security”, “Balili-Ko”,“Res-03”, “Ballazi”, “Myrto Security”,
“Internacional Security Albania”, “Start 2000”, “Leksi Security”, “Safe”, “Oktapus Security”,
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“Arbana”, “Flena RB”, “Aulona Pol 1”, “Kurti Security”, pasi nuk kanë paraqitur 7 certifikata
të vlefshme brënda 4 vjecarit sipas përcaktimeve ligjore.
E. Duhet të skualifikohen shoqëritë “Toni Security”, “Cullhaj”, “Firdeus Security”,
“Oktapus”, “S.S.X”, “Global Security”, “Ales”, “Fortesa Security”, “Trezhnjeva”, “ Eurogjici
Security”, “Snajper Security”, “Balili-Ko”,“Res-03”, “Ballazi”,“Internacional Security
Albania”, “Start 2000”, “Leksi Security”, “Safe”, “Oktapus Security”, “Arbana”, “Flena RB”,
“Aulona Pol 1”, “Kurti Security”,këto shoqëri nuk kanë paraqitur vërtetimin e OSHE që kanë në
të gjithë vendet ku ushtrojnë aktivitet sipas QKR dhe ku kanë salla operative.
F. Duhet të skualifikohen shoqëritë “Cullhaj”, “Firdeus Security”, “Oktapus”, “S.S.X”,
“Global Security”, “Ales”, “Fortesa Security”, “Trezhnjeva”, “ Eurogjici Security”, “Snajper
Security”, “Balili-Ko”,“Res-03”, “Ballazi”, “Internacional Security Albania”, “Start 2000”,
“Leksi Security”, “Safe”, “Oktapus Security”, “Arbana”, “Flena RB”, “Aulona Pol 1”, “Kurti
Security”, pasi nuk kanë paraqitur dokumentacionin sipas kërkesës së AK për deklaratë për
sasinë, llojin dhe numrin e radiove apo pajisjeve të komunikimit që ka në përdorim.
II.9. Në datën 22.02.2017, me shkresën nr. 11/15 prot, operatori ekonomik ankimues “Dea
Security” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.10. Në datën 28.02.2017, pala ankimuese “Dea Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.11. Nëpërmjet shkresave nr. 11/19 prot., datë 02.03.2017, protokolluar me tonën me nr. 274/2
në datën 02.03.2017 dhe nr. 11/21 prot., datë 07.03.2017, protokolluar me tonën me nr. 311/2 në
datë 08.03.2017 me objekt “Informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Internacional Security Albania”
sh.p.k për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Mungon deklarata për
sasinë, lojin, nr e radiove apo pajisjeve të komunikimit, të paktën 2 radio komunikimi” Komisioni
i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” të dokumentave të
procedurës objekt ankimimi, në pikën 2.4 përcaktohet se:
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Ofertuesi duhet të ketë në përdorim te paktën 2 radio komunikimi. Për këtë ofertuesi të paraqesë
një deklaratë për sasinë, llojin dhe numrin e radiove apo pajisjeve të komunikimit që ka në
përdorim.
III.1.2. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, (S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “ Internacional Security Albania” sh.p.k. ka dorëzuar:
-

-

Vërtetim dhe Performancë nr. 91/11 Prot., datë 23.01.2017 lëshuar nga Drejtoria Vendore e
Policisë Tiranë në të cilin është përcaktuar:
[...] Radio shërbimi copë 15 (psëmbëdhjetë)
Faturë Tatimore Shtitje nr. 2651, datë 18.02.2015, përshkrimi i mallit “Radio dore me
aksesorë 5 copë”
Faturë Tatimore Shtitje nr. 28, datë 18.05.2015, përshkrimi i mallit “Radio Ëalkie Talkie 25
copë”

III.1.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet 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, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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.1.4. Sa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se referuar kriterit të përcaktuar
në DST, Vërtetimit të performancës dhe faturave tatimore të shitjes së paraqitur, konstatohet se
operatori ekonomik ankimues “Internacional Security Albania”, ka në përdorim 15
(pesëmbëdhjetë) dedektor metalik. Në këtë kuptim Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se
kriteri nuk mund të konsiderohet jo i përmbushur pasi operatori ekonomik me dorëzimin e
Vërtetimit nr. 91/11, datë 23.01.2017, të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë arrin të krijojë
bindjen e autoritetit kontraktor mbi disponueshmërinë në pronësi të tij të kapaciteteve teknike (2
radio komunikim), kapacitete të cilat janë kërkuar në “Kriteret e veçanta të kualifikimit”.
Dokumentacioni provues i paraqitur, në këtë rast Vërtetimi është i lëshuar nga autoriteti
përgjegjës i cili ka në kompetencë ndërmjet të tjerash mbikëqyrjen e veprimtarisë së shërbimit
privat të sigurisë fizike dhe ka informacion të plotë mbi disponueshëmrinë dhe pronësinë e të
gjithë pajisjeve në pronësi të operatorit ekonomik.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë
të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të
kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin
ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk
përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Në mbështetje
të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
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publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e
dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të
përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Për sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Internacional Security Albania” sh.p.k
qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k për skualifikimin e
ofertave të operatorëve ekonomikë ““Toni Security”, “Cullhaj”, “Firdeus Security”, “Oktapus”,
“S.S.X”, “Global Security”, “Ales”, “Fortesa Security”, “Trezhnjeva”, “Eurogjici Security”,
“Snajper Security”, “Balili-Ko”, “Nazeri 2000”, “Res-03”, “Ballazi”, “Myrto Security”,
“Internacional Security Albania”, “Start 2000”, “Leksi Security”, “Safe”, “Oktapus Security”,
“Arbana”, “Flena RB”, “Aulona Pol 1”, “Kurti Security” “Komisioni vëren se,
III.2.1. Në ankesën drejtuar pranë K.P.P, operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k nuk
parashtron fakte apo dyshime të bazuara, por ngre pretendime a-priori për operatorët e tjerë
ekonomikë të kualifikuar dhe ato të s’kualifikuar.
III.2.2. Referuar 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
shqyrton paraprakisht ankesën nga ana formale duke verifikuar (krahas juridiksionit administrativ
dhe kompetencës lëndore, legjitimimit të ankimuesit dhe respektimit afateve), edhe “elementet e
domosdoshëm të ankesës” sipas përcaktimeve të nenit 17, “Forma dhe përmbajtja e ankesës”,
pika 3: Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me: a) provat dokumentare, të cilat
ankimuesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni;”
III.2.3. Bazuar në sa mësipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimet e tyre, ankimuesi
duhet të kishin shoqëruar ankesën e tyre me prova, indicje dhe argumenta ose dokumentacionin
përkatës, në bazë të të cilave do të shqyrtohej ankesa. Vlen të ritheksojmë se Komisioni i
Prokurimit Publik është organi më i lartë administrative, i cili në kuptim të nenit 52 të LPP dhe
nenit 64 e 65 të VKM nr. 914, datë 29.012.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, shqyrton ankesat mbi vendimet e marra nga KVO e Autoritetit Kontraktor,
por ligjvënësi qartazi i ka ndarë detyrat dhe kompetencat e këtyre dy organeve. Pra, KPP nuk
mund të marrë tagrin e KVO-së dhe të rivlerësojë në themel procedurën e prokurimit publik.
III.2.4. Operatori ekonomik ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij mbi
shkeljen e pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku e bazon pretendimin e tij për
mospërmbushjen e kriterit/kritereve nga ana e operatorëve ekonomikë të tjerë. Theksojmë se
mospërmbushja e kriterit apo kushteve të vendosura nga autoriteti kontraktor mund të vijë për
shkaqe të ndryshme, siç janë mosparaqitja e një dokumenti të kërkuar, ose problematika që mund
të prekin dokumentin etj. Është barrë e operatorit ekonomik që të përcaktojë se në cilin fakt apo
rrethanë e mbështet pretendimin e tij për mospërmbushje kriteri/kriteresh.
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik thekson dallimin e qartë – në gjykimin e tij, ndërmjet një
pretendimi të një operatori ekonomik që ngre shqetësim mbi vlerësimin hipotetikisht të gabuar të
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ofertës së vetë atij nga ana e autoritetit kontraktor, nga njëra anë dhe, pretendimit/pretendimeve të
këtij operatori apo të cilitdo operatori pjesmarrës në një procedurë prokurimi publik ndaj mënyrës
së vlerësimit të autoritetit kontraktor për operatorët e tjerë konkurrentë në këtë procedurë, nga ana
tjetër.
III.2.6. Në rastin e parë, kur interesi është absolut dhe i drejtpërdrejtë, barra e provës për të
argumentuar shkeljet e pretenduara të autoritetit, ndonëse sërish qëndron mbi ankimuesin, në
gjykimin e KPP është arsyeshmërisht më e lehtë. KPP e mirëkupton pozitën e operatorit dhe, në
kuptim të misionit të tij për të siguruar eficencën e procedurave të prokurimit publik, përmes
nxitjes së pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë, vlerëson se duhet të adoptojë një qendrim proaktiv, në krah të operatorit ankimues. Në rastin e dytë, kur operatori pjesmarrës në një procedurë
ankohet në lidhje me ofertat e operatorëve konkurrentë, pesha specifike e barrës për të provuar
paligjshmërinë hipotetike të këtyre të fundit është e plotë dhe qendron mbi pretenduesit, ndërkohë
që KPP adapton një pozicion re-aktiv, në pritje të argumenteve të plotë provues se përse vlerësimi
i autoritetit kontraktor ka qenë i gabuar, sipas ankimuesit.
III.2.7. Një ankim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicje të qarta, mbi të gjithë apo
shumicën e elementëve përbërës të ofertës së konkurrentit/konkurrentëve të kualifikuar përpara
tij, do të konsiderohet abuziv, në kundërshtim me qëllimin e veprimtarisë së Komisionit, pasi
cënon efikasitetin dhe shpejtësinë e procedurës së prokurimit publik dhe nuk do të merret në
shqyrtim nga KPP.
III.2.8. KPP është paraparë nga ligji si një quasi gjykatë. Si e tillë në vendimarrjen e tij,
Komisioni i Prokurimit Publik zbaton parimet kryesore të së drejtës. Një prej tyre është edhe
parimi juridik i cila thekson faktin se gjykata vendos në bazë të akuzave ( pretendimeve) dhe
provave. Komisioni i Prokurimit Publik refuzon të vendoset në pozitën e avokatit të ankimuesit e
të investohet mbi një ankim i cili nuk mbështetet në asnjë argument, por vetëm mbi pretendime
hipotetike e dyshime të paarsyeshme.
Për rrjedhojë pretendimet e ankimuesit “Dea Security” sh.p.k nuk merren 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, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Internacional Security Albania” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65603-01-23-2017 me objekt:
“Shërbim me roje private”, me fond limit 2.067.565 lekë pa tvsh, e zhvilluar në datën
06.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Qendra kombëtare Teknike Bio-Mjekësore, Tiranë.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k, për procedurën e
prokurimit të sipërcituar.
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3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik
“Internacional Security Albania” sh.p.k duke e kualifikuar këtë operator.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
6. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Internacional Security Albania” sh.p.k.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 274 Protokolli; Datë 23.02.2017
Nr. 311 Protokolli; Datë 28.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
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Anëtar
Kleves Janku
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Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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