REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 737/2015
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 22.12.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO-së i datës 16.11.2015 mbi
skualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k. dhe kualifikimit të operatorëve ekonomikë “Nazeri
2000” sh.p.k., “Trezhnjeva” sh.p.k., “Shtiqni” sh.p.k. dhe
“Sabeta” sh.p.k. në procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozime”, REF-12897-10-26-2015, me objekt “Shërbimi
i ruajtjes dhe sigurimit fizik të ambienteve nën
administrimin e DRSHTRR Kukës”, me fond limit
2.972.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 06.11.2015
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të
Transportit Rrugor Kukës.
Shfuqizimi i vendimit të KVO-së i datës 16.11.2015 mbi
skualifikimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k.
dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security”
sh.p.k. të skualifikuar nga procedura e mësipërme e
prokurimit.

Operatori ekonomik ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k.
Rr. “Adem Jashari”, Lgj.8, H. 10, Ap.3, Tiranë.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
Lagja “Partizani”, Pall. 90/3, Shk. 1, Ap. 1. B. Curri.
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Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Kukës
Kukës.

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 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
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II.1. Në datën 26.10.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, REF-12897-10-26-2015, me objekt “Shërbimi i ruajtjes
dhe sigurimit fizik të ambienteve nën administrimin e DRSHTRR Kukës”, me fond limit
2.972.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 06.11.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria
Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Kukës.
II.2. Në datën 06.11.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 16.11.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
“Shtiqni” sh.p.k.
“Sabeta” sh.p.k.

2.709.577,68 Lekë (pa TVSH),
2.709.577,78 Lekë (pa TVSH),
2.709.577,78 Lekë (pa TVSH),
2.766.778,00 Lekë (pa TVSH),
2.808.146.00 Lekë (pa TVSH),

i
i
i
i
i

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;

II.4. Në datën 20.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij “Nuk
keni përmbushur kriteret tekniko financiare siç kërkohet nga autoriteti kontraktor dhe njësia e
prokurimit. Ne i referohemi jo vetëm historikut tuaj të pasqyruar në ekstrakt, por edhe sa i takon
punimeve dhe kontratave të ngjashme të paraqitura prej jush. Ju ose nuk e keni përmbushur këtë
kriter ose nuk keni depozituar dokumentacionin e nevojshëm që të bindni KVO për përmbushjen
e këtij kriteri tekniko financiar sa i takon shlyerjes së taksave vendore në vendet ku ushtroni apo
keni ushtruar aktivitet.”, duke pretenduar se i ka shlyer të gjitha detyrimet vendore në vendet ku
ka ushtruar dhe ushtron aktivitet.
Gjithashtu, ankimuesit kërkon skualifikimin e shoqërive “Nazeri 2000” sh.p.k., “Trezhnjeva”
sh.p.k., “Shtiqni” sh.p.k. dhe “Sabeta” sh.p.k. me pretendimet se:
a. Nuk kanë paraqitur fatura tatimore shitje për kontratat e ngjashme;
b. Nuk kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike
për muajin shtator 2015;
c. Nuk kanë paraqitur leje për përgjegjësit e shërbimit, lëshuar nga D.P.Q. Kukës;
d. Nuk vërtetojnë disponimin e grupit të gatshëm në Qarkun e Kukësit;
II.4.1. Në datën 23.11.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 3444/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e
tij me arsyetimin se “Nuk plotësoni kriterin për taksat vendore. Nga dokumentat e dorëzuara
prej jush rezulton të keni ushtruar aktivitet në Tiranë dhe kjo pasqyruar përmes kontratës si
punim i ngjashëm që keni paraqitur me kontratën nr. 3928/7 prot., datë 01.03.2013, pra përgjatë
vitit 2013, po kështu edhe shtesa e kontratës nr. 595/10 prot., datë 27.12.2013 e lidhur mes
EUROGJICI-t dhe Universitetit të Tiranës, dhe në këto kushte është e qartë se ju nuk keni
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përmbushur këtë kriter ... pra, ose nuk keni shlyer taksat ose nuk keni paraqitur dokumentin
justifikues që të vërtetoni para autoritetit kontraktor shlyerjen e tyre.”
II.4.2. Në datën 25.11.2015 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.5. Në datën 20.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij “Nuk keni
përmbushur kriteret tekniko financiare siç kërkohet nga autoriteti kontraktor dhe njësia e
prokurimit. Nuk plotësoni kriterin për taksat vendore. Ne i referohemi jo vetëm historikut tuaj të
pasqyruar në ekstrakt, por edhe sa i takon punimeve dhe kontratave të ngjashme të paraqitura
prej jush. Ju ose nuk e keni përmbushur këtë kriter ose nuk keni depozituar dokumentacionin e
nevojshëm që të bindni KVO për përmbushjen e këtij kriteri tekniko financiar sa i takon shlyerjes
së taksave vendore në vendet ku ushtroni apo keni ushtruar aktivitet.”, duke pretenduar se i ka
shlyer të gjitha detyrimet vendore ku ushtron aktivitetin për vitet 2013, 2014 dhe 2015.
Gjithashtu, ankimuesit kërkon që arsyeve të skualifikimit të shoqërive “Eurogjici Security”
sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k. tu shtohen edhe arsyet e mëposhtme:
Shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k.:
a. Ofertë e paraqitur prej saj është nën koston ligjore;
b. Nuk kanë paraqitur vërtetim fatura tatimore të shitjes për përvojën e mëparshme me një ent
publik, ku të shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara;
c. Nuk kanë paraqitur leje për ushtrim të profesionit për përgjegjësin e shërbimit të rojeve,
lëshuar nga D.P.Q. Kukës;
d. Nuk ka paraqitur certifikatat për ushtrimin e profesionit të rojes të përshkruar në tabelën
bashkëlidhur vërtetimit të lëshuar nga D.P.Q. Kukës si dhe nuk ka kontrata pune me këta
punonjës që të mbulojë periudhën e kryerjes së shërbimit;
Shoqëria “Nazeri 2000” sh.p.k.:
a. Nuk kanë paraqitur vërtetim fatura tatimore të shitjes për përvojën e mëparshme me një ent
publik, ku të shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara;
b. Nuk kanë paraqitur leje për ushtrim të profesionit për përgjegjësin e shërbimit të rojeve,
lëshuar nga D.P.Q. Kukës;
c. Nuk ka paraqitur certifikatat për ushtrimin e profesionit të rojes të përshkruar në tabelën
bashkëlidhur vërtetimit të lëshuar nga D.P.Q. Kukës si dhe nuk ka kontrata pune me këta
punonjës që të mbulojë periudhën e kryerjes së shërbimit;
II.5.1. Në datën 23.11.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 3433/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij me
arsyetimin se “Nuk plotësoni kriterin për taksat vendore. Nga dokumentat e dorëzuara prej jush
rezulton të keni ushtruar aktivitet në Tiranë dhe kjo pasqyruar përmes kontratës si punim i
ngjashëm që keni paraqitur me kontratën nr. 104 prot., datë 27.01.2015, pra përgjatë vitit 2015
me Spitalin obsetrik Gjinekologjik Tiranë, dhe në këto kushte është e qartë se ju nuk keni
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përmbushur këtë kriter ... pra, ose nuk keni shlyer taksat ose nuk keni paraqitur dokumentin
justifikues që të vërtetoni para autoritetit kontraktor shlyerjen e tyre.”
II.5.2. Në datën 01.12.2015 operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” 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 07.12.2015 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 operatorëve ekonomikë ankimues
“Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k. se Nuk plotësoni kriterin për taksat
vendore..., Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti
teknik, pika 10 kërkohet: “Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore në të gjitha vendet ku ka
ushtruar aktivitet gjatë tre viteve të fundit 2013, 2014, dhe 2015.”
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k.
rezulton se ky i fundit ka dorëzuar:


Vërtetim nga Bashkia Tiranë, mbi likujdimin e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2013,
2014 dhe 2015;



Vërtetim nga Bashkia Elbasan, mbi likujdimin e taksave dhe tarifave vendore për vitin
2013, 2014 dhe 2015;



Vërtetim nga Bashkia Lezhë, mbi likujdimin e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2013,
2014 dhe 2015;



Vërtetim nga Bashkia Shkodër, mbi likujdimin e taksave dhe tarifave vendore për vitin
2013, 2014 dhe 2015;



Ekstraktin e Q.K.R. dhe Historikun e regjistrimit, ku në pikën 7 dhe 14 përcaktohet
shprehimisht:
7.

Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri: TIRANË, Rruga “Adem Jashari”, Lgjia
nr.8, Ndërtesa 4, Hyrja 10, Ap.3, Njësia Bashkiake nr. 5.

14.

Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit: SHKODËR, Sheshi “Isa Boletini”, Lagjia
28 Nëntori, Rruga “Edit Durham”, Pallati 1996, pranë Drejtorisë Arsimore
Shkodër;
LEZHË, Rruga “Besëlidhja” Ish Komunalja e Vjetër, Kati i parë, pranë Drejtorisë
së Policisë së Qarkut Lezhë;
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III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga shoqëria “Trezhnjeva” sh.p.k. rezulton
se ky i fundit ka dorëzuar:


Vërtetim nga Bashkia Bajram Curri, mbi likujdimin e taksave dhe tarifave vendore për
vitin 2013, 2014 dhe 2015;



Ekstraktin e Q.K.R. dhe Historikun e regjistrimit, ku në pikën 7 dhe 14 përcaktohet
shprehimisht:
7.

Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri: Kukës, BAJRAM CURRI, Lagja
“Partizani”, Rruga “Jaho Salihi”, Pallati nr. 90/3, Shk. nr. 1, Ap. 5.

14.

Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit: Nuk ka.

III.1.4. Referuar ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar,
neni 10, pika 2 parashikohet: “"Vendndodhje e biznesit" është çdo dyqan, njësi e veçantë ose
vende të tjera të palëvizshme, ku kryhet biznes. Kur nuk ekziston një vend fiks biznesi,
vendndodhja e biznesit, që ushtrohet nga një person fizik, është banesa private e taksapaguesit.”
III.1.5. Në Ligjin 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.1.6. 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 rastin konkret, argumenti i
autoritetit kontraktor se detyrimet e taksave vendore nuk lidhen vetëm me selinë e operatorit
ekonomik (sipas përcaktimit në ekstrakt QKR) por lidhen edhe me shërbimet e ngjashme që ai ka
kryer në të kaluarën, nuk është i saktë pasi, detyrimet e pagesave të taksave vendore, referuar
dispozitave ligjore përkatëse, kanë lidhje vetëm me selinë që operatori është rregjistruar dhe jo
me zonën ku ai operon. Dorëzimi nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës i kontratave të
realizuara në periudhën e mëparshme, i shërben autoritetit kontraktor për të krijuar bindjen mbi
përmbushjen e kriterit mbi përvojën e ngjashme me atë të kontratës objekt prokurimi dhe në
asnjë rast nuk mund të përdoret nga autoriteti për gjykim mbi mospërmbushjen e një kriteri tjetër
e konkretisht atë të shlyerjes së detyrimeve mbi taksat vendore ku, për plotësimin e tij janë të
përcaktuara dokumentat përkatëse që duhen paraqitur.
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Referuar pikës 2 të nenit 55 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndryshua citohet “Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të
përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet
e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit”.
Sa më sipër, pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe
“Trezhnjeva” sh.p.k., mbi arsyen e skualifikimit të tyre, qëndrojnë.

III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. mbi
shoqëritë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Sabeta” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se,
fati i këtyre shoqërive është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 16.11.2015, 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, e rrjedhimisht pretendimet
nuk merren në shqyrtim.
Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. mbi
shoqëritë “Trezhnjeva” sh.p.k. dhe “Shtiqni” sh.p.k. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se,
operatori ekonomik ankimues ka ofertuar me vlerë më të ulët kundrejt operatorëve për të cilët
paraqet pretendime për kualifikim, duke mos pasur një interes të ligjshëm të ankohet për
operatorët e renditur sipër tij, referuar vlerës ekonomike. Rrjedhimisht, pretendimet e operatorit
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. mbi shoqëritë “Trezhnjeva” sh.p.k. dhe “Shtiqni” sh.p.k.
nuk merren në shqyrtim.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k. se oferta e
paraqitur prej shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k. është nën koston ligjore, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.3.1. 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... .”
III.3.2. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g” është
përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind më e
madhe se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
III.3.3. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që
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është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000
(njëzetë e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera
gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë)
lekë”.
III.3.4. Në procedurën në fjalë, shërbimi i kërkuar nga autoriteti kontraktor është llogaritur të
kryhet për periudhën 12 muaj, në 1 (një) vendroje me 5.04 (pesë pikë zero katër) roje, me
shërbim 24 orë [turni I+II+III]. Nga shqyrtimi i Dokumenteve të Tenderit, Kapaciteti Teknik,
pika 9, rezulton se nga autoriteti kontraktor është kërkuar “Operatori ekonomik duhet të
paraqesë analizën e kostos për një roje”.
III.3.5. Nisur nga kerkesat e mësipërme, Komisioni, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur nga
ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, vlerëson se:
Lidhur me ofertën e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., nga përllogaritjet e kryera
rezulton se ai, në përllogaritjen e ofertës së tij, nuk ka respektuar dispozitat ligjore në fuqi për
shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe III-të, detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore në masën 16.7% si dhe shpenzimet për armatim-municion-mirëmbajtje, gjё qё sjell
si pasojё qё oferta ekonomike e kёsaj shoqёrie tё rezultojё nёn koston ligjore.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k. mbi ofertën e
paraqitur nga shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k. qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k. mbi
skualifikimin e shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, referuar
gjykimit mësipër në pikën III.3.5., gjykon se për ekonomik të procedurës administrative nuk do
të meren në shqyrtim, pasi gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik ankimues
“Eurogjici Security” sh.p.k. do të vijojë të ngelet e skualifikuar edhe pas ankimit në KPP, duke
mos pasur më interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë prokurimi, e rrjeshimisht, duke
përmbushur interesin e ankimuesit.
III.5. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” mbi shoqërinë
“Nazeri 2000” sh.p.k. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i kësaj shoqërie është
përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 16.11.2015, ku kjo shoqëri rezulton e
skualifikuar 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. Rrjedhimisht, pretendimet e operatorit
ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k. nuk merren në shqyrtim.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
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1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime”, REF-12897-10-26-2015, me objekt
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurimit fizik të ambienteve nën administrimin e DRSHTRR
Kukës”, me fond limit 2.972.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 06.11.2015 nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Kukës, vetem
në lidhje me pretendimet mbi skualifikimin e tij.
2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k., për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime”, REF-12897-10-26-2015, me objekt
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurimit fizik të ambienteve nën administrimin e DRSHTRR
Kukës”, me fond limit 2.972.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 06.11.2015 nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Kukës.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 16.11.2015 mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke kualifikuar operatorin ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k.
7. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1790 Prot.; Datë 25.11.2015; Nr. 1804 Prot.; Datë 01.12.2015;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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