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Tiranë, më 03.06.2013

Lënda:
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Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga e Kavajës, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27

TIRANË
Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave
TIRANË
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni, 19/1 e vijues,
Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, VKM nr. 1, “Për rregullat e prokurimit publik” (i ndryshuar),
VKM nr.445, datë 11.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë
vendi”, Ligji nr. 7961, datё 12.07.1995 “Kodi i Punёs”, VKM 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”.

Në datën 03.06.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve, Znj. Besa Ombashi, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në
shqyrtim ankesën nr. 600 prot., datë 14.05.2013, të operatorit ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k., për procedurën e prokurimit, “Kërkesë për Propozime”, me objekt: “Shërbim i
ruajtjes me roje private të ambjenteve civile për Ministrinë e Mjedisit Pyjeve dhe
Administrimit të Ujrave”, me fond limit 2.652.040 Lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
11.03.2013, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të
Ujrave.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka 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.
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Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
 operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më
të njëjtin objekt ankese 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”;
 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.
Nga shqyrtimi i ankesave, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje
me këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues,
konstatojmë si vijon:


Në datë 01.03.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me objekt: “Shërbim i ruajtjes
me roje private të ambjenteve civile për Ministrine e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit
të Ujrave”, me fond limit 2.652.040 Lekë (pa TVSH);



Në datën 11.03.2013 është bërë hapja, nga autoriteti kontraktor, e procedurës së
prokurimit në të cilën ka marrë pjesë dhe ka paraqitur ofertë edhe operatori ekonomik
“Nazeri 2000” sh.p.k;



Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë këta operatorë:
1. “Dea Security” sh.p.k – 2.354.490.99 lekë pa TVSH (pranuar);
2. “Hoxha” sh.p.k – 2.356.128, 2 lekë pa TVSH (pranuar);
3. “Myrto Security” sh.p.k – 2.356.132,05 lekë pa TVSH (pranuar);
4. “N.S.S” sh.p.k – 2.356.140,15 lekë pa TVSH (refuzuar);
5. “Nazeri 2000” sh.p.k – 2.356.193,61 lekë pa TVSH (pranuar);
6. “Oktapus” sh.p.k – 2.354.491,8 lekë pa TVSH (pranuar);
7. “Pelikani Security” sh.p.k – 2.361.053,61 lekë pa TVSH (pranuar);
8. “Siguria” sh.p.k – 2.356.176,6 lekë pa TVSH (pranuar);
9. “Snajper Security” sh.p.k – 2.354.580 lekë pa TVSH (pranuar)
10. “Start 2000” sh.p.k – 2.379.540,888 lekë pa TVSH (pranuar)



Në datë 15.03.2013 autoriteti kontraktor, në mënyrë elektronike ka njoftuar operatorët
ekonomikë mbi vlerësimin e ofertave;



Në datë 21.03.2013, operatori ekonomik “Start 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Dea
Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Hoxha” sh.p.k, “Myrto
Security” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k si dhe “Pelican Security”
sh.p.k me arsyen se këto oferta janë nën koston minimale ligjore.
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Në datë 21.03.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 2097/1 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke refuzuar ankesën;



Në datë 27.03.2013, operatori ekonomik ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, duke pretenduar skualifikimin e ofertave të paraqitura nga
operatorët ekonomikë “Dea Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Snajper Security”
sh.p.k, “Hoxha” sh.p.k, “Myrto Security” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Nazeri 2000”
sh.p.k si dhe “Pelican Security” sh.p.k me arsyen se ofertat e paraqitura prej tyre janë
nën koston ligjore.



Në datën 29.04.2013 është dërguar klasifikimi elektronik sipas vendimit të KPP-së nr.
333/3 datë 16.04.2013.



Në datë 03.05.2013 operatori ankimues ka paraqitur ankesë ne autoritet kontraktor,
duke kundërshtuar klasifikimin e “Myrto Security” sh.p.k dhe të “Siguria” sh.p.k
(kërkesë e cila nuk ka marrë përgjigje).



Në datë 14.05.2013, operatori ekonomik ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, duke kërkuar skualifikimin e ofertave të paraqitura nga operatorët
ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k, dhe “Siguria” sh.p.k, me arsyen se ofertat e
paraqitura prej tyre janë nën koston ligjore.

Përsa mësipër, operatori ekonomik ankimues kërkon skualifikimin e ofertave të operatorëve
ekonomikë të lartpërmendur si dhe riklasifikimin e ofertave në përputhje me legjislacionin në
fuqi.
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Me datë 16.04.2013 për ofertat e operatorëve ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k dhe
“Siguria” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik me vendim nr. 333, të cilat I ka
vertetuar se janë në kosto.
(ii) Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 63,
pika 6 “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të
përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një
ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e
nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij
neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur
ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i
dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor”;
(iii)Në bazë të Nenit 19/1 pika 2 Komisioni i Prokurimit Publik, në përfundim të
shqyrtimit të ankesave, merr vendime, të cilat janë administrativisht përfundimtare.
gjykon se, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesën pranë autoritetit kontraktor
dhe Komisionit të Prokurimit Publik në shkelje të afateve ligjore, përcaktuar në nenin 63
pika 5 dhe pika të ligjit sipërcituar. Gjithashtu gjykon se, mosrespektimi i afateve ligjore
bazuar në nenin 63, sipërcituar e bën ankesën e paraqitur pranë tij të pavlefshme. Gjithashtu
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gjykon se për këtë pretendim Komisioni Prokurimit Publik është shprehur me vendim, i cili
është administrativisht përfundimtar, duke përbërë kështu gjë të gjykuar.
Përsa më lart pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
Bazuar në sa mësipër, në përputhje me nenin 19/1 e në vijim të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, të nenit 28 të Vendimit të Këshillit të Ministrave 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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.,
për procedurën e prokurimit, “Kërkesë për Propozime”, me objekt: “Shërbim i
ruajtjes me roje private të ambjenteve civile për Ministrine e Mjedisit Pyjeve dhe
Administrimit të Ujrave”, me fond limit 2.652.040 Lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
11.03.2013, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit
të Ujrave.
2. Autoriteti Kontraktorë të vazhdojë procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
Relator: V. Kadesha

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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