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Bashkimit të Operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k. & “Ales”
sh.p.k., përfaqësuar nga shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k.,
Lagja 8, Rr: “Adem Jashari”, H. 10, Pall: 4, Ap: 3

TIRANË
Bashkimit të Operatorëve ekonomikë “Hoxha” sh.p.k. & “Hoxha Security”
sh.p.k., përfaqësuar nga shoqëria “Hoxha” sh.p.k.,
Lagjia “Sule Papri”, pall. nr.123, Elbasan.

ELBASAN
Autoritetit kontraktor “Elber” sh.p.k.
Lagja “Dyli Haxhire Myzyri” ish N.B.SH.

ELBASAN
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, 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, Vendimi i
Këshillit të Ministrave nr.445, datë 11.7.2012 “Për përcaktimin e pagës
minimale në shkallë vendi”, Ligji nr. 7961, datё 12.07.1995 “Kodi i Punёs”,
Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.1114,dt. 30.7.2008 “Për disa çështje në
zbatim të ligjit nr.7703, dt.11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”,
Urdhri i Ministrit të Brendshëm nr.3644, dt.07.12.2001 “Për aplikimin e
tarifave në kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”, Urdhri nr.1490, dt.21.06.2001
të Ministrit të Rendit Publik “Për përcaktimin e uniformës së punonjësve të
sh.r.s.f-ve”.
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Në datën 17.06.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të
anëtarëve, Znj. Besa Ombashi, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim
ankesat nr. 586 prot., datë 10.05.2013 dhe nr. 594 prot., datë 13.05.2013, të operatorëve
ekonomikë “Hoxha” sh.r.s.f. dhe “Eurogjici Security” sh.r.s.f., për procedurёn e prokurimit
“Procedurë e hapur” me objekt: “Ruajtja dhe sigurimi fizik i objekteve të ELBER sh.p.k.
Elbasan, me roje private”, me fond limit 9.715.753 Lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
27.04.2013, nga autoriteti kontraktor “Elber” sh.p.k..

Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga subjektet
ankimuese, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se subjektet ankimuese kanë 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”, të
ndryshuar.
Në këto kushte ankesat i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i tyre është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:


Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë Autoritetit Kontraktor 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 ndryshuar.



kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor si dhe
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave
tё subjekteve ankimuese.
Nga shqyrtimi i ankesave, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me
këtë procedurë prokurimi, dokumenteve të paraqitura nga operatorët ekonomikë ankimues dhe
Autoriteti Kontraktor, u konstatua sa vijon:




Në datën 28.03.2013 është publikuar nga Autoriteti Kontraktor, procedura e prokurimit
me objekt: “Ruajtja dhe sigurimi fizik i objekteve të ELBER sh.p.k. Elbasan, me roje
private”, me fond limit 9.715.753 Lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 27.04.2013, nga
autoriteti kontraktor “Elber” sh.p.k..
Në datën 27.04.2013, Autoriteti Kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur” në të cilën paraqitën ofertat e tyre pesë operatorë ekonomikë të
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cilët, nga vlerësimi i publikuar në datën 29.04.2013, rezulton të jenë renditur si më
poshtë:
Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Santi” sh.r.s.f. & “En-Sal” sh.p.k., me ofertë
8.534.880 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;
Bashkimi i shoqërive “Hoxha” sh.r.s.f. & “Hoxha Security” sh.p.k. me ofertë 8.539.200
Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;
Bashkimi i shoqërive “Kushtrimi 2002” sh.r.s.f. & “Kumria 1” sh.p.k.. me ofertë
8.553.312 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;
Bashkimi i shoqërive “Eurogjici Security” sh.r.s.f. & “Ales” sh.p.k.. me ofertë 8.871.226
Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;
“Klaron” sh.r.s.f.. i skualifikuar.


Në datën 30.04.2013, nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security”
sh.p.k. & “Ales” sh.p.k. është paraqitur ankesë pranë Autoritetit Kontraktor, nëpërmjet të
cilës kërkohet skualifikimi i ofertave të tre operatorëve të renditur në vendet e para të
klasifikimit të kryer nga KVO, dhe përkatësisht, bashkimet e operatorëve ekonomikë
“Santi” sh.p.k. & “En-Sal” sh.p.k., “Hoxha” sh.p.k. & “Hoxha Security” sh.p.k. dhe
“Kushtrimi 2002” sh.p.k. & “Kumria 1” sh.p.k., pasi sipas tij, ofertat e tyre janë nën
koston minimale ligjore;



Në datën 03.05.2013, nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Hoxha” sh.p.k. &
“Hoxha Security” sh.p.k. është paraqitur ankesë pranë Autoritetit Kontraktor, nëpërmjet
të cilës kërkohet skualifikimi i ofertave të bashkimeve të operatorëve “Santi” sh.r.s.f. &
“En-Sal” sh.p.k., “Kushtrimi 2002” sh.p.k. & “Kumria 1” sh.p.k. dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k. & “Ales” sh.p.k., pasi sipas tij, oferta e të parit është nën koston
minimale ligjore dhe të treja këto oferta nuk plotësojnë kushtet e përcaktuara në DST.



Në datën 06.05.2013, Autoriteti Kontraktor, përkatësisht me shkresat nr. 381/13 prot. dhe
nr. 381/14 prot., i është përgjigjur bashkimeve të operatorëve ekonomikë “Eurogjici
Security” sh.p.k. & “Ales” sh.p.k. dhe “Hoxha” sh.p.k. & “Hoxha Security” sh.p.k., duke
refuzuar ankesat e tyre.



Në datën 10.05.2013, bashkimi i opratorëve ekonomikë “Hoxha” sh.p.k. & “Hoxha
Security” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik duke
pretenduar sa më poshtë:

1. “Oferta e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Santi” sh.p.k. & “En-Sal” sh.p.k., nuk ka
respektuar dispozitat ligjore në fuqi për zërat pagë minimale, shtesa mbi pagë për turnin
e dytë dhe të tretë dhe për rrjedhojë, edhe kosto e sigurimeve shoqërore është llogaritur
gabim.
2. Bashkimi i operatorëve “Santi” sh.p.k. & “En-Sal” sh.p.k., nuk i plotëson kapacitetet
teknike, ligjore dhe financiare sipas përqindjeve të përfaqësimit të deklaruara. Referuar
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3.

4.

5.

6.


pagës për administratorin e shoqërisë, gjatë vitit 2013 është përcaktuar paga 25.650
lekë, kur duhet 50.000 lekë, duke shkelur detyrimet ligjore të përcaktuara në udhëzimin
nr. 10, datë 21.06.2007 “Për zbatimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë
04.05.2007”.
Shoqëria Santi & En-Sal, nuk përmbush kriteret e veçanta për kualifikim, pasi licenca e
AKEP e paraqitur nga shoqëria “Santi” sh.p.k., nuk është e vlefshme, pasi vlefshmëria e
saj ka mbaruar në datën 31.12.2012
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Kushtrimi 2002” sh.p.k. & “Kumria”sh.p.k., nuk
plotëson kapacitetet teknike, ligjore dhe financiare sipas përqindjeve të deklaruara. Si
numri i makinerive, punonjësve të certifikuar, numrin e punonjësve të siguruar për çdo
muaj.
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k. & “Ales”sh.p.k., nuk
plotëson kapacitetet teknike, ligjore dhe financiare sipas përqindjeve të deklaruara. Si
numri i makinerive, punonjësve të certifikuar, numrin e punonjësve të siguruar për çdo
muaj.
Shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k., ndonëse ushtron prej vitesh aktivitetin e saj në
Qarkun e Elbasanit, nuk është e pajisur me NIPT sekondar (NIUS).
Në datën 13.05.2013, bashkimi i përkohshëm i operatorëve ekonomikë “Eurogjici
Security” sh.p.k. & “Ales” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, nëpërmjet të cilës pretendon sa më poshtë:
“Shoqëria jonë kundërshton kualifikimin e shoqërive “Santi” sh.p.k., “Hoxha” sh.p.k.
dhe “Kushtrimi 2002” sh.p.k., pasi këto shoqëri nuk kanë përllogaritur shtesat sipas
nenit 87 të kodit të punës për ditët e pushimit dhe festave. Gjithashtu, këto shoqëri nuk i
kanë përllogaritur shtesat Turni i II, III në vlerën e parashikuar në nenin 81 të Kodit të
Punës. Sigurimet shoqërore dhe tarifa për armatim nuk janë përllogaritur në vlerën e
duhur”. Përsa më sipër, ankimuesi kërkon:
1. “Skualifikimin e shoqërive “Santi” sh.p.k., “Hoxha” sh.p.k. dhe “Kushtrimi 2002”
sh.p.k.
2. Riklasifikimin e ofertës së tij si oferta e parë ligjore”.



Në datën 17.05.2013, autoriteti kontraktor ka depozituar pranë KPP-së të gjithë
informacionin e kёrkuar nё lidhje me procedurën e mësipërme të prokurimit, ku ka
pasqyruar procesin e shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, si dhe argumentimet përkatëse
mbi pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues.

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur, si dhe të dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor
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Arsyetoi:
Në lidhje me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k. & “Ales” sh.p.k.,
duke qenë se:
(i) Referuar VKM-së nr.445, datë 11.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë
vendi”, ku përcaktohet se: “1. Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë
vendi, që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person juridik a fizik, vendas ose i huaj
të jetë 21.000 (njëzet e një mijë) lekë. 2. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174
(njëqind e shtatëdhjetë e katër) orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës normale të punës.
3. Paga bazë minimale orare të jetë 121 (njëqind e njëzet e një) lekë. […]” dhe nenit 81
të “Kodit të Punës” i cili përcakton që “çdo orë pune nga ora 19:00 deri në orën 22:00,
jep të drejtën e një shtese page jo më pak se 20% dhe çdo orë pune nga ora 22:00 deri në
orën 06:00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%.”;
(ii) Referuar VKM-së nr. 1114, datё 30.07.2008 “Pёr disa çёshtje nё zbatim tё ligjit nr. 7703,
datё 11.05.1993 “Pёr sigurimet shoqёrore nё Republikёn e Shqipёrisё”, i ndryshuar, pika
III.3, ku pёrcaktohet se: “kontributi i detyrueshёm pёr sigurimet shoqёrore e
shёndetёsore i tё punёsuarit, duke filluar nga data 01.05.2009 e nё vazhdim, tё jetё
27.9% e pagёs bruto mujore, sipas listëpagesёs, ku pjesa e punёdhёnёsit tё jetё 16,7%
dhe pjesa e tё punёsuarit 11.2%”;
(iii)Referuar Urdhrit nr. 3644, datë 07.12.2011 “Për aplikimin e tarifave në kryerjen e
shërbimeve ndaj të tretëve”.
(iv) Në dokumentat e tenderit të publikuara në portalin e prokurimeve rezulton se për
procedurën e mësipërme të prokurimit, autoriteti kontraktor ka kërkuar që shërbimi i
ruajtjes me roje të kryhet me 36 (tridhjetë e gjashtë) roje për 9 (nëntë) vendroje për 24 orë
për çdo ditë deri në datën 31.12.2013.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, ofertat e bashkimeve të operatorëve ekonomikë “Santi”
sh.p.k. & “En-Sal” sh.p.k. dhe “Hoxha” sh.p.k. & “Hoxha Security” sh.p.k. janë nën koston
minimale ligjore, ndërsa, oferta ekonomike e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Kushtrimi
2002” sh.p.k. & “Kumria 1” sh.p.k. respekton koston minimale ligjore të përcaktuar nga
dispozitat e sipërpërmendura.
Përsa më sipër, pretendimi i bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë “Eurogjici
Security” sh.p.k. & “Ales” sh.p.k., në lidhje me ofertën ekonomike të bashkimeve të operatorëve
ekonomikë “Santi” sh.p.k. & “En-Sal” sh.p.k. dhe “Hoxha” sh.p.k. & “Hoxha Security” sh.p.k.,
qëndron, ndërsa, pretendimi në lidhje me ofertën ekonomike të bashkimit të operatorëve
“Kushtrimi 2002” sh.p.k. & “Kumria 1” sh.p.k., nuk qëndron.
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1. Në lidhje me pretendimin e parë të bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues
“Hoxha” sh.p.k. & “Hoxha Security” sh.p.k., vlen gjykimi i Komisionit të Prokurimit
Publik i argumentuar në shqyrtimin e pretendimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë
ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. & “Ales” sh.p.k..
2. Në lidhje me pretendimin e dytë të bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues
“Hoxha” sh.p.k. & “Hoxha Security” sh.p.k.,
duke qenë se:
i)

Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar, parashikohet shprehimisht:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i
vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”

ii)

Në VKM-në nr. 393, datë 20.06.2012 “Për revokimin e Vendimit nr. 285, datë
04.05.2007 [...]”, parashikon:
“Revokimin e vendimit nr.285, datë 4.5.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për
përcaktimin e pagës referuese mujore, për efekt të llogaritjes së kontributeve të
sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe të tatimit mbi të ardhurat personale,
sipas nomeklaturës së veprimtarisë ekonomike, për të punësuarit në sektorin
jopublik, që kryejnë punë të pakualifikuara e të kualifikuara, si dhe për personelin
drejtues e tekniko-ekonomik të tyre”.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletore zyrtare”.

iii)

Nga verifikimet e kryera rezulton se, bashkimi i operatorëve ekonomikë “Santi”
sh.p.k. & “En-Sal” sh.p.k., ka paraqitur vërtetime për përmbushjen kërkesave
ligjore, teknike dhe ekonomiko-financiare në përputhje me kriteret e dokumentave
standarde të procedurës.

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatorëve
“Santi” sh.p.k. & “En-Sal” sh.p.k. në tërësi, përmbush kërkesat e dokumentave të tenderit.
Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për pagën e administratorit të shoqërisë
“Santi” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, dispozita mbi të cilën mbështetet
pretendimi i subjektit ankimues është shfuqizuar në momentin e hyrjes në fuqi të Vendimit të
Këshillit të Ministrave të cituar në pikën “ii” e për rrjedhojë, ky pretendim nuk ka asnjë bazë
ligjore.
Përsa më sipër, pretendimi i subjektit ankimues, nuk qëndron
3. Në lidhje me preetendimn e tretë të bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues
“Hoxha” sh.p.k. & “Hoxha Security” sh.p.k.,
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duke qenë se:
i)

Në dokumentat e procedurës konkurruese, në Shtojcën 7, pika 2, gërma “c”, ndër
të tjera kërkohet:

”Autorizim
per "Ngritje dhe shfrytëzimi sistemin e pavarur
Radiokomunikacioni" lëshuar nga AKEP, konform ligjit nr.9918
datë.19.05.2008, minimalisht me shtrirje gjeografike për qytetin Elbasan.”.
ii)
Nga shqyrtimi i autorizimit të AKEP të paraqitur nga shoqëria ”Santi” sh.p.k.,
rezulton se vlefshmëria e këtij dokumenti shtrihet nga data 01.01.2009, deri në
datën 31.12.2013
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autorizimi i paraqitur nga ana e shoqërisë ”Santi”
sh.p.k. është në përputhje me sa parashikohet në dokumentat e procedurës konkurruese.
Përsa më sipër, pretendimi i subjektit ankimues, nuk qëndron
4. Në lidhje me pretendimin e katërt të bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues
“Hoxha” sh.p.k. & “Hoxha Security” sh.p.k.,
duke qenë se:
i)

Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar, parashikohet shprehimisht:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i
vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”

i)

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga ana e bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Kushtrimi 2002” sh.p.k. & “Kumria 1” sh.p.k., rezulton se, përsa i
përket kërkesave të dokumentave të tenderit për 2 (dy) makina në përdorim dhe
për numrin 36 (tridhjetë e gjashtë) të punonjësve të licensuar, vertetimet e
paraqitura plotësojnë e madje tejkalojnë kërkesat e mësipërme.

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, bashkimi i operatorëve ekonomikë “Kushtrimi 2002”
sh.p.k. & “Kumria 1” sh.p.k., ka përmbushur kërkesat e DST në lidhje zotërimin e makinerive
dhe numrin e punonjësve të licensuar dhe të siguruar.
Përsa më sipër, pretendimi i subjektit ankimues, nuk qendron.
5. Në lidhje me pretendimin e pestë të bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues
“Hoxha” sh.p.k. & “Hoxha Security” sh.p.k.,
duke qenë se:
i)

Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
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.”
i)

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga ana e bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k. & “Ales”sh.p.k., rezulton se, përsa i
përket kërkesave të dokumentave të tenderit për 2 (dy) makina në përdorim dhe
për numrin 36 (tridhjetë e gjashtë) të punonjësve të licensuar, vertetimet e
paraqitura plotësojnë e madje tejkalojnë kërkesat e mësipërme.

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eurogjici
Security” sh.p.k. & “Ales” sh.p.k., ka përmbushur kërkesat e DST në lidhje zotërimin e
makinerive dhe numrin e punonjësve të licensuar dhe të siguruar.
Përsa më sipër, pretendimi i subjektit ankimues, nuk qendron.
6. Në lidhje me pretendimin e gjashtë të bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues
“Hoxha” sh.p.k. & “Hoxha Security” sh.p.k.,
duke qenë se:
Në dokumentat e tenderit, në shtojcën 7, seksioni I, pika 3, kërkohet:
“Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose
tregtarë të shtetit në te cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre
ligjor, për këtë kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e
subjektit të lëshuar nga Qendra Kombetare e Regjistrimit.”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, dokumentacioni i paraqitur nga ana e operatorit
“Eurogjici Security” sh.r.s.f. në lidhje me kriterin e sipërcituar, është në përputhje me kërkesat e
autoritetit kontraktor.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.

Përsa mësipër, 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,

Vendosi:
1.

Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eurogjici
Security” sh.p.k. & “Ales” sh.p.k. për procedurёn e prokurimit me objekt: “Ruajtja
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dhe sigurimi fizik i objekteve të ELBER sh.p.k. Elbasan, me roje private”, me fond
limit 9.715.753 Lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 27.04.2013, nga autoriteti
kontraktor “Elber” sh.p.k.;
2.

Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Hoxha”
sh.p.k. & “Hoxha Security” sh.p.k. për procedurёn e prokurimit me objekt: “Ruajtja
dhe sigurimi fizik i objekteve të ELBER sh.p.k. Elbasan, me roje private”, me fond
limit 9.715.753 Lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 27.04.2013, nga autoriteti
kontraktor “Elber” sh.p.k.;

3.

Autoriteti kontraktor, të anulojë vendimin e KVO-së, datë 29.04.2013, për
kualifikimin e bashkimeve të operatorëve ekonomikë “Santi” sh.r.s.f. & “En-Sal”
sh.p.k. dhe “Hoxha” sh.p.k. & “Hoxha Security” sh.p.k.;

4.

Autoriteti kontraktor të korrigjojë shkeljet e konstatuara duke skualifikuar ofertat e
bashkimeve të operatorëve ekonomikë “Santi” sh.r.s.f. & “En-Sal” sh.p.k. dhe
“Hoxha” sh.p.k. & “Hoxha Security” 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 kryejë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k. & “Ales” sh.p.k.;

7.

Ngarkohet zyra e financës që të kryejë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
bashkimi i operatorëve ekonomikë “Hoxha Security” sh.p.k. & “Hoxha Security”
sh.p.k.;

8.

Palët mund të bëjnë ankim brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të tij, në gjykatën
përkatëse për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.

Relatorë: Lealba Pelinku
Denis Martopullo
Vilma Kadesha

KRYETAR
LEALBA PELINKU

9/9

