KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 230/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Leonard Gremshi

Zv/Kryetar

Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Odise Moçka

Anëtar

Në mbledhjen e datës 18.04.2017 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorit ekonomik “Myrto Security”
sh.p.k., në procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me nr.
REF-66499-02-02-2017, me objekt “Shërbimi i ruajtjes me roje
private të Spitalit Psikiatrik ‘Sadik Dinçi’, Elbasan, për vitin 2017”,
me fond limit 2.497.405.55 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
13.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Spitali Psikiatrik “Sadik
Dinçi”, Elbasan.”
“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Myrto Security”
sh.p.k., “Bahiti-G” sh.p.k., “Kushtrimi 2002” sh.p.k., nga procedura
e mësipërme e prokurimit”.
“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Myrto Security”
sh.p.k., “Bahiti-G” sh.p.k., “Kushtrimi 2002” sh.p.k. dhe “Nazeri
2000” sh.p.k., nga procedura e mësipërme e prokurimit”.
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Ankimues:

“Bahiti – G”
Lagja “Aqif Pasha”, Rruga “Rinia”, Pll.495/1, Kati 3, Elbasan
“Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga e Kavajës, Qendra Condor, Kati II, Tiranë
“Eurogjici - Security” sh.p.k.
Rruga “Adem Jashari”, L. 8, H. 10, Ap. 3, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Spitali Psikiatrik “Sadik Dinçi”
Lagja “Haxhias”, Rruga “Ismail Zyma”, Elbasan

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”, 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 çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të 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 vlerëson se operatorët ekonomikë 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, dhe më pas
kanë 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
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
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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 objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 02.02.2017, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me nr. REF66499-02-02-2017, me objekt “Shërbimi i ruajtjes me roje private të Spitalit Psikiatrik ‘Sadik
Dinçi’, Elbasan, për vitin 2017”, me fond limit 2.497.405.55 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
13.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Spitali Psikiatrik “Sadik Dinçi”, Elbasan.”
II.2. Në datën 17.02.2017, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Myrto Security” sh.p.k.
2.306.114.57 lekë, kualifikuar
2. “Bahiti - G” sh.p.k.
2.308.288.57 lekë, kualifikuar
3. “Kushtrimi 2002” sh.p.k.
2,308,288.10 lekë, skualifikuar
4. “Nazeri 2000” sh.p.k.
2,308,288.10 lekë, kualifikuar
5. “Eurogjici Security” sh.p.k.
2,308,289.65 lekë, kualifikuar
II.3. Në datën 17.02.2017 operatori ekonomik “Bahiti - G” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.3.1. Në datën 21.02.2017 operatori ekonomik “Bahiti - G” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kërkuar shpalljen fitues të ofertës së tij si dhe ngre pretendime mbi
kualifikimin e operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. nga procedura e mësipërme e
prokurimit.
Në ankesë pretendohet si më poshtë:
[...]
Ne operarori ekonomik “Bahiti – G” sh.p.k. operojmë në tregun e sigurisë e shërbimit me roje
private prej disa vitesh dhe nisur nga përvoja disa vjeçare dhe serioziteti kemi marrë pjesë në
tenderin e zhvilluar nga autoriteti kontraktor Spitali Psikiatrik “Sadik Dinçi” Elbasan, duke
paraqitur një ofertë me vlerë ekonomike prej 2.308.288.01. Nga ana e KVO, në rrugë elektronike
më datë 17.02.2017 ora 2:59 MD, na është komunikuar se oferta jonë është kualifikuar. Në këtë
procedurë kanë marrë pjesë 5 operatorë ekonomikë, ku 1 operator ekonomik është skualifikuar
dhe 4 operatorë ekonomikë janë kualifikuar. Oferta jonë ekonomike është ndërtuar mbi bazën e
akteve ligjore e nënligjore të poshtëshënuara:
- Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë do të përfshijë sigurimin e objektit të Spitalit Psikiatrik
“Sadik Dinçi” Elbasan.
- Koha e shërbimit do të jetë me tre turne me 1 vendroje me rreth 4.84 roje për vendroje.
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Kryerja e shërbimit të bëhet me 1 vendroje.
Koha e shërbimit të jetë 24 orëshe (3 turne), për çdo ditë kalendarike.
Afatet e ekzekutimit: nga data e nënshkrimit të kontratës deri 31/12/2017 (10 muaj e 17
ditë).
Bazuar në nenin 18, pika g, e Ligjit Nr. 75/2014, “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” si dhe
VKM Nr.573, datë 03.07.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”[...].
“...sqarojmë se paga minimale mujore e punonjësve të shërbimit privat të sigurisë fizike është
33.000 lekë dhe jepet për 174 orë pune në muaj.”
Në këtë kontekst, llogaritjet e kryera bazuar në pagën orare 189,65 lekë nuk përbëjnë shkelje të
legjislacionit në fuqi të sipërcituar.
- 33.000 mijë lekë : 174 ore = 189.65 lekë ora e punës.
- 365 ditë të vitit : 12 muaj = 30.41 ditë mesatarja mujore
Shtesat e turneve të dyta dhe të treta përllogariten bazuar në sa është sqaruar në pikën 1 më sipër,
por duke iu referuar periudhës kohore 30.41 ditë në muaj, që rezulton si mesatare mujore e ditëve
të një viti kalendarik. Kjo metodikë përllogaritje, në radhë të parë është e detyrueshme nga neni 2
i LPP, që synon mosdiskriminim e trajtim të barabartë të ofertuesve e konkurentëve, transparencë
në procedurat e prokurimit dhe barazi në trajtimin e kërkesave e detyrimeve që iu ngarkohen atyre
si dhe nisur nga fakti se nevojat e autoriteteve kontraktore janë vjetore, për rrjedhojë,
përllogaritjet për prokurimet publike realizohen mbi bazë vjetore. Gjithashtu në këtë zë
shpenzimesh duhet të merret në konsideratë Kodi i Punës, për shtesat mbi pagë dhe konkretisht
neni 81 i tij, sipas të cilit, çdo orë pune e kryer nga ora 19:00 deri në 22:00, jep të drejtën e një
shtese mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis intervalit 22:00 dhe 06:00, jep
të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%. Në përgatitjen e ofertave ekonomike, në varësi
të numrit të rojeve në një vendroje, ofertuesit duhet t’i referohen edhe nenit 87 të Kodit të Punës,
i cili përcakton se puna e kryer ditën e pushimit javor, ose në ditët e festave zyrtare kompesohet
me një shtesë page jo më pak se 25%, ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e punës së
kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25% të kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një javë
para ose pas kryerjes së saj.
Përllogaritjet se sa orë shtesë ka turni II dhe turni III përcaktohet në Kodin e Punës, ku turni II ka
3 orë shtesë + 20 % dhe turni III ka 8 orë vështirësi + 50%.
Në total paga bazë 22.000 lekë + 11.000 lekë (50 % sipas ligjit 75/2014) = 33.000 lekë.
Paga orare 33.000 lekë : 174 orë në muaj = 189.65 lekë/ora.
Vend/roje me Koeficentin për mbulimin e tre turneve do të jetë 4.84 roje për një vend/roje.
Zëri shtesat mbi pagë ose vështirësitë Turni II dhe i III llogariten si më poshtë vijon;
- 3 orë X 30.41 ditë (365 ditë / 12 muaj) = 91.23 orë X189.65 lekë/ora = 17 301.76 lekë X
20 % vështirësi turni i II = 3 460.35 lekë : 4.84 roje = 714.94 lekë vështirësi turni II për
një roje në muaj.
- 8 orë X 30.41 ditë (365/12 muaj) = 243.28 orë X 189.65 lekë/ora = 46 138.05 X 50%
vështirësi turni III = 23 069.02 lekë : 4.84 roje = 4 766.32 lekë vështirësi turni i III për një
roje në muaj.
Zëri shtesat mbi pagë ose vështirësitë për ditë pushimi të Shtuna dhe të Diela dhe ditë festash
zyrtare nisur nga përllogaritjet e numrit të rojeve për vendroje, konkretisht kemi një vendroje me
numër të plotë prej 4.84 roje që përfshin edhe zëvendësuesit, pra koefiçenti i zëvendësimit mbulon
këtë zë dhe nuk është e nevojshme të ofertohet më për këtë zë pasi punonjësve do t’u jepet pushim.
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Zëri sigurime shoqërore dhe shëndetësore llogaritet si më poshtë vijon:
Paga bazë 33.000 lekë + 714.94 lekë vështirësi turni II + 4.766.32 lekë vështirësi turni III = 38
481.26 lekë X 16.7 % = 6 426.37 lekë sigurime soqërore dhe shëndetësore për një punonjës në
muaj.
Lidhur me shpenzimet për armatim shoqëria jonë nuk ka nevojë të shpenzojë pasi armët i kemi në
pronësi. Blerjen e armëve e vërtetojmë me dokumentacionet ligjore që ju kemi sjellë në sistemin e
prokurimit publik, në dosjet e tenderit.
Shpenzime për uniformë/stema e pajisjet plotësuese, liçensat/çertifikatat e punonjësve, AKEP,
liçenca ndërlidhje/radiokomunikimi/alarme, shpenzime të përgjithshme administrative + fitim i
planifikuar etj, janë në varësi të mundësive teknike e financiare që ka operatori ekonomik,
shoqëria jonë ka gjendje në magazina uniforma të reja të papërdorura dhe radio ndërlidhje të reja
që do ti përdori për objektin tuaj, si dhe shpenzimet për AKEP i ka paguar që në fillim të vitit 2017
si dhe shumë asete teknike që nevojiten për këtë shërbim dhe nuk ka nevojë të shpenzojë për këto
zëra, si dhe fitimi është mëse i mjaftueshëm për ne, në vlerën që kemi përcaktuar në preventivin
ofertë.
44.907.63 lekë (pa TVSH) për një roje në muaj X 4.84 roje = 217.352.92 lekë (pa TVSH) X 10.62
muaj (10 muaj e 17 ditë = 323 ditë : 30.41 ditë/muaj = 10.62 muaj) = 2.308.288.01 lekë (pa
TVSH).
Referuar analizës së kostos të paraqitur nga ana jonë janë përfshirë të githa zërat ligjore minimale
të lejuara me ligj si dhe është respektuar me përpikmëri rekomandimi i APP dhe KPP, ku
operatorët ekonomikë duhet me domosdoshmëri në përllogaritjet e zërave ligjore të marrin
parasysh edhe dy shifra pas presjes dhjetore, argumentim ligjor ky që nuk është respektuar nga
operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. i kualifikuar nga autoriteti kontraktor, i cili ka
paraqitur një ofertë ekonomike më të vogël se oferta jonë.
Pra oferta jonë ekonomike është në limitet ligjore të lejuara me ligj, ndërsa oferta e operatorit
ekonomik “Myrto Security” sh.p.k., e cila është më e ulët se oferta jonë ekonomike është
parashikuar nën kostot ligjore të përcaktuara dhe si e tillë duhet të skualifikohet.
Në këtë kontekst sqarojmë se ne operatori ekonomik “Bahiti – G” sh.p.k. i plotësojmë të gjitha
kapacitetet teknike, ligjore e financiare për t’i dhënë garancinë për një shërbim cilësor dhe sa më
afër kërkesave të autoritetit kontraktor në funksion të shërbimit të kërkuar.
Për sa më lart shihet qartë se kemi të bëjmë me veprime të pa drejta nga autoriteti kontraktor dhe
KVO-ja, duke na diskriminuar, si dhe duke vepruar jo në përputhje me ligjin, me parimet kryesore
dhe duke mos pasur trajtim të barabartë të ofertuesve ose kandidatëve, duke mos pasur
transparencë në procedurën e prokurimit, duke mos pasur barazi në trajtimin e kërkesave dhe të
detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve, duke mos siguruar integritet, besim publik
dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik. Dhe cështë më e rëndësishmja kemi të bëjmë
edhe me favorizim në tender pasi po synohet që në këtë procedurë të shpallet i njëjti operator
ekonomik që e ka aktualisht këtë shërbim edhe pse oferta e tij është ndërtuar në shkelje të plotë me
ligjin.
Në konkludim, duke iu referuar edhe vendimeve analoge të marra nga KPP për të cilat krijohet
bindja për ligjshmërinë, vijueshmërinë dhe zbatueshmërinë mbi të njëjtën linjë ligjore duke qenë
se KPP unifikon qëndrimin të mbështetur ligjërisht, shprehim se shoqëria “Myrto Security” sh.p.k.
duhet të skualifikohet pasi oferta e saj është nën koston ligjore pasi nuk ka përllogaritur shtesat e
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turnit me 30.41 ditë sipas rekomandimeve të APP-së dhe sipas praktikës të legjitimar nga KPP në
vendimet e saj. Qëndrimi i mbajtur në vendimet e mëparshme të KPP-së besojmë se i qëndron të
njëjtit arsyetim ligjor unifikues në bazë të të cilit vlerësohen të gjitha shoqëritë SHPSF duke mos
përbërë përjashtim këtu as shoqëria Myrto Security.
Për sa më sipër kërkojmë anullimin e vendimit të KVO-së, shpalljen fitues të operatorit ekonomik
“Bahiti – G” sh.p.k. me pretendimin se oferta jonë është brenda limiteve ligjore dhe i përmbush
të gjitha kriteret ligjore, teknike dhe financiare si edhe skualifikimin e operatorit ekonomik “Myrto
Security” që ka paraqitur ofertë më të ulët se oferta jonë me motivin pasi oferta e tij është
nën/kostot ligjore të lejuara duke u ndërtuar jo në respekt të ligjit.
II.3.2. Në datën 23.02.2017, nëpërmjet shkresës me nr. 14/14 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ofertën.
II.3.3. Në datën 27.02.2017 operatori ekonomik “Bahiti - G” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës ngre të njëjtat pretendime si në autoritetin
kontraktor.
II.4. Në datën 17.02.2017 operatori ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4.1. Në datën 22.02.2017 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Myrto Security
sh.p.k., “Bahiti – G” sh.p.k., “Kushtrimi 2002” sh.p.k. Konkretisht ankimuesi pretendon si më
poshtë vijon:
[...]
Nëpërmjet kësaj ankese duam të bëjmë prezent një problem që konsiston në shkeljet e kryera nga
autoriteti kontraktor në këtë procedurë prokurimi. Duhet të skualifikohet shoqëria “Myrto
Security” sh.p.k., “Bahit – G” sh.p.k, “Kushtrimi” sh.p.k., pasi nuk kanë përmbushur kërkesat e
kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit. Për shkak të këtij kualifikimi të
padrejtë po ju paraqesim argumentimin tonë si më poshtë:
Së pari, duhet të mbeten të skualifikuar shoqëria “Myrto Security” sh.p.k., “Bahiti G”, pasi këto
shoqëri nuk kanë përmbushur shpenzimet e detyrueshme ligjore për pagë minimale, në vlerën 33
mijë lekë , shtesa turni II i III, sigurime shoqërore, shëndetësore (në masën 16.7%). Pra këto
shoqëri kanë ofertuar nën koston ligjore të lejuar, duke mospërmbushur kështu të gjitha
shpenzimet e detyrueshme ligjore dhe referuar argumentave ligjore të cilat i parashtruam më
sipër, oferta në total duhet të ishte 2.308.288.10 lekë pa TVSH. Autoriteti duhet të skualifikojë
shoqërinë “Myrto Security” sh.p.k., “Bahiti-G” sh.p.k. që kanë ofertuar nën këtë vlerë, si dhe nuk
kanë ofertuar për afatin e kërkuar nga AK për 10 muaj e 17 ditë.
Së dyti, autoriteti duhet të skualifikojë shoqërinë “Myrto Security” sh.p.k., “Bahiti-G” sh.p.k.,
“Kushtrimi 2002” sh.p.k. pasi nuk kanë përmbushur kërkesën e autoritetit kontraktor shtojca 6,
“Operatori ekonomik ofertues krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqesë një Preventiv për
lotin të cilin konkuron dhe analizën e çmimit me përllogaritje konkrete, në të cilën të jenë përfshirë
të gjitha detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë turni II ,III, Shtesa per dite pushimi e
feste, sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto armatimi, kosto uniforme, kosto ndërlidhje, fitimin
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e shoqërisë etj. bazuar në Ligjin nr. 75/2014 ”Per pagen minimale 33.000 lek/muaj ”, Ligjit me
nr. 7961 datë 12/07/1995, KODI I PUNES I REPUBLIKES TE SHQIPERISE, I ndryshuar, Ligjit
nr. 7703 dt. 11/05/1993 ”Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe
Rekomandimit të datës 01.04.2015 të Agjensisë së Prokurimit Publik dhe Komisionit të Prokurimit
Publik. Llogaritja e zërave të mos kalojë dy shifrat pas presjes dhjetore. Operatorët ekonomikë të
paraqesin oferta ekonomike bazuar në koston mujore të kryerjes së shërbimit.”
Këto shoqëri nuk e kanë përmbushur këtë kërkesë pasi nuk kanë paraqitur preventivin dhe analizën
e kostos sipas kërkesës së dhënë nga autoriteti në DST.
Së treti, autoriteti duhet të skualifikojë shoqërinë “Myrto Security” sh.p.k., “Bahiti-G” sh.p.k.,
“Kushtrimi 2002” sh.p.k. pasi nuk kanë përmbushur kërkesën e autoritetit kontraktor shtojca 6
Kapaciteti Teknik, “Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë 5 punonjës shërbimi duke paraqitur
certifikatat përkatëse konform ligjit në fuqi.”; ”Që ka paguar detyrimet financiare ndaj Drejtorisë
së Policisë së qarkut përkatës, për vitin 2016”.
Këto shoqëri nuk kanë përmbushur kërkesën e autoritetit kontraktor pasi liçensat profesionale
(çertifikatat e punonjësve) nuk janë të vlefshme brenda afatit 4 – vjeçar referuar ligjit për SHPSF
nr. 75/2014 darë 10.07.2012, për numrin e kërkuar nga autoriteti kontraktor. Pra këto shoqëri nuk
kanë vemdosur në dokumentat e tenderit 5 çertifikata të vlefshme brenda afatit 4 vjeçar sipas ligjit
nr 75/2015. Pra nuk kanë përmbushur kërkesën nga autoriteti kontraktor. Për këto arsye këto
shoqëri duhet të skualifikohen.
Së katërti, autoriteti duhet të skualifikojë shoqërinë “Myrto Security” sh.p.k., “Bahiti-G” sh.p.k.,
“Kushtrimi 2002” sh.p.k, pasi nuk kanë përmbushur kërkesën e autoritetit kontraktor shtojca 6:
Kapaciteti ekonomik dhe financiar: ”Xhiroja mesatare vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit të
aktivitetit të mos jetë më e vogël se vlera e fondit limit që prokurohet.” Këto shoqëri nuk e kanë
plotësuar këtë kërkesë sipas përcaktimit të bërë nga AK për sa i përket vlerës së kërkuar.
Së pesti, autoriteti duhet të skualifikojë “Myrto Security” sh.p.k., “Bahiti-G” sh.p.k., “Kushtrimi
2002” sh.p.k, pasi nuk kanë përmbushur kërkesën e AK shtojca 6, “Vërtetim për shlyerjen e
taksave vendore për vitin 2016, lëshuar nga Njësia e Qeverisjes Vendore ku ushtron aktivitetin,
sipas QKR”. Këto shoqëri nuk kanë plotësuar këtë kërkesë pasi nuk kanë paraqitur vërtetim për
taksat vendore për vitin 2016 për të gjitha vendet e ushtrimit të aktivitetit sipas QKR.
Nga argumentimet e bëra sa më sipër kërkojmë nga AK skualifikimin “Myrto Security” sh.p.k.,
“Bahiti-G” sh.p.k., “Kushtrimi 2002” sh.p.k pasi nuk kanë plotësuar kërkesat e kërkuara nga AK
në DST.
II.4.2. Në datën 23.02.2017, nëpërmjet shkresës me nr. 14/16 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesë.
II.4.3. Në datën 28.02.2017 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës kërkon skualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Myrto Security sh.p.k., “Bahiti – G” sh.p.k., “Kushtrimi 2002” sh.p.k.
II.5. Në datën 17.02.2017 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
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II.5.1. Në datën 21.02.2017 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Myrto Security
sh.p.k., “Bahiti – G” sh.p.k., “Kushtrimi 2002” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k. Konkretisht
ankimuesi pretendon si më poshtë vijon:
[...]
Kërkojmë skualifikimin e shoqërisë “Myrto Security” sh.p.k., “Bahiti – G” sh.p.k., “Kushtrimi
2002” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k. për arsye se:
1) ofertat e tyre janë nën kosto ligjore, pasi:
- Nuk kanë përllogaritur pagën minimale në vlerën 33.000 lekë/roje në muaj.
- Nuk kanë përllogaritur shtesat Turni II në vlerën: 30.41 ditë mesatarisht në muaj X 3 orë Turni
II-të (ora 19:00 – 22:00 sipas Nenit 81 të Kodit të Punës) X 189.65 lekë/orë X 20 % (shtesa sipas
nenit 81 KP) X 1 vendroje / 4.84 roje gjithsej = 714.94 lekë në muaj për roje.
- Nuk ka përllogaritur shtesa Turni III në vlërën: 30.41 ditë mesatarisht në muaj X 8 orë Turni IIItë (ora 22:00 – 06:00 sipas Nenit 81 të Kodit të Punës) X 189.65 lekë/orë X 50 % (shtesa sipas
nenit 81 KP) X 1 vendroje / 4.84 roje gjithsej = 4,766.32 lekë në muaj për roje.
- Nuk kanë përllogaritur total paga + shtesat në vlerën 38,481.26 lekë në muaj për roje pa TVSH.
- Nuk kanë përllogaritur sigurimet në vlerën 38,481.26 lekë X 16.7 % = 6,426.37 lekë pa TVSH.
- Nuk kanë përllogaritur total paga + shtesat + sigurimet në vlerën 44,907.63 lekë për roje/muaj
pa TVSH.
- Kanë bërë përllogaritjet e zërave të ofertës ekonomike me më shumë se dy shifra pas presjes
dhjetore, ndërkohë që në pikën 12 të kritereve të veçanta të kualifikimit është kërkuar që operatorët
ekonomikë të mos kalojnë 2 shifra pas presjes dhjetore gjatë përllogaritjes së ofertave të tyre
ekonomike.
”Operatori ekonomik ofertues krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqesë një Preventiv për
lotin të cilin konkuron dhe analizën e çmimit me përllogaritje konkrete, në të cilën të jenë përfshirë
të gjitha detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë turni II ,III, Shtesa per dite pushimi e
feste, sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto armatimi, kosto uniforme, kosto ndërlidhje, fitimin
e shoqërisë etj. bazuar në Ligjin nr. 75/2014 ”Per pagën minimale 33.000 lek/muaj ”, Ligjit me
nr 7961 datë 12/07/1995, KODI I PUNES I REPUBLIKES TE SHQIPERISE, I ndryshuar, Ligjit
nr. 7703 dt. 11/05/1993 ”Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe
Rekomandimit të datës 01.04.2015 të Agjensisë së Prokurimit Publik dhe Komisionit të Prokurimit
Publik. Llogaritja e zërave të mos kalojë dy shifrat pas presjes dhjetore. Operatorët ekonomikë të
paraqesin oferta ekonomike bazuar në koston mujore të kryerjes së shërbimit.
-Kanë përllogaritur fitimin e shoqërisë në vlerën 0.01 lekë dhe nuk e ka mbledhur me çmimin për
një roje në muaj. Pra operatori ekonomik ka ulur efektivisht ofertën e tij ekonomike.
-Kanë përllogaritur shpenzimet administrative në vlerën 0.01 lekë dhe nuk e ka mbledhur me
shumën për një roje në muaj. Pra operatori ekonomik ka ulur fiktivisht ofertën e tij ekonomike.
-Nuk kanë përllogaritur çmimin për një roje në muaj në vlerën 44,907.66 lekë pa TVSH. Për sa
më sipër oferta e operatorit ekonomik është nën kosto.
2) Nuk kanë plotësuar kriterin e veçantë të kulifikimit në të cilin kërkohet:
Çertifikatë NIPT të subjektit të regjistruar në QKR me status aktiv, si dhe Çertifikata NIPT-të
sekondare nëse subjekti ushtron aktivitet jashtë qarkut ku ka selinë, konform kërkesave të nenit 62
të ligjit nr.9723 dt.03.05.2007 “Për QKR-të” për ushtrimin e aktivitetit dytësore.
Operatorët ekonomikë nuk kanë paraqitur NIPT për ushtrim aktiviteti në Elbasan.
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Ligji LPP, Neni 46, pika 1 […]
Ligji LPP, Neni 53, pika 3 […]
Për sa më sipër kërkojmë skualifikimin e operatorëve ekonomikë.
Përfundimisht kërkojmë, pëzullimin e procedurës në sistemin elektronik të APP-së, deri në
shqyrtimin e plotë të ankesës; skualifikimin e shoqërive “Myrto Security sh.p.k., “Bahiti – G”
sh.p.k., “Kushtrimi 2002” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k.
II.5.2. Nëpërmjet shkresës me nr. 14/15 prot., datë 23.02.2017, autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke mos e pranuar ofertën.
II.5.3. Në datën 28.02.2017, operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
në Komisionin e Prokurimit Publik, duke duke kërkuar skualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Myrto Security sh.p.k., “Bahiti – G” sh.p.k., “Kushtrimi 2002” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr. 114/1 prot., datë 06.03.2017, protokolluar me tonën në datën
09.03.2017, me objekt “Dërgim informacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni 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, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Bahiti G” sh.p.k. dhe operatorit ekonomik
“Eurogjici Security” shpk me argumentin se ofertat e operatorëve ekonomikë “Myrto Security”
shpk, “Bahiti – G” shpk dhe “Nazeri 2000” shpk janë nën koston ligjore të lejuar, KPP vëren se:
III.1.1. Në “Formularin e Njoftimit të Kontratës”, autoriteti kontraktor ka parashikuar se
kohëzgjatja e kontratës objekt prokurimi është si më poshtë vijon “Kohëzgjatja e kontratës ose
afati kohor për ekzekutimin: Nga lidhja e kontrates deri me date 31.12.2017”
III.1.2. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se: “

Shërbimi që kërkohet:
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1

2

3

Nr.

Përshkrimi i Sherbimeve

Vlera ne leke

1

Paga bazë per nje roje ne muaj

2

Shtesë mbi page per turnin II, per nje roje ne muaj

3

Shtesë mbi page per turnin III, per nje roje ne muaj

4

Shtesa per festa zyrtare/ditë pushimi
Shuma 1

5

Shpenzime per sigurime shoqerore & shendetesore 16.7%, per nje roje/muaj
Shuma 2

6

Shpenzime armatimi (brezi), per nje roje ne muaj

7

Shpenzime per nderlidhje, per nje roje ne muaj

8

Shpenzime per veshmbathje (uniforme), admin.etj., per nje roje ne muaj
Shuma 3

9

Fitimi i mundshem, per nje roje ne muaj (5%)
Shuma per nje roje ne muaj ) (pa TVSH)
Shuma per 4.84 roje per 10 muaj e 17 dite(pa TVSH)
Shuma (TVSH)
Shuma per 4.84 roje per 10 muaj e 17 dite (me TVSH)

Afatet e ekzekutimit:
Nga data e nenshkrimit te kontrates deri 31/12/2017 (10 muaj e 17)dite.
III.1.3. Në shtojcën 11 “Termat e Referencës ” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se: “Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:
Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise do te perfshije sigurimin e objekteve te Sherbim i ruajtjes me roje
te objektit te Spitalit Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan,
Koha e sherbimit do te jete me tre turne me 1 vendroje me rreth 4,84 roje per vend roje.
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Sipermarresi mban pergjegjesi per demtimet apo vjedhjet qe mund te ndodhin ne territorin e
objektit qe ruhet nga ana e tij kur keto vijne si rezultat i mungeses se vigjilences te rojeve dhe
mosorganizimit te mire te sherbimit. Ne keto raste sipermaresi detyrohet te beje cdemtimin e
pasurise se vjedhur apo demtuar ne masen 100% te vleres se demtuar.
Demtimin e vlerave materiale gjate shoqerimit prej tyre duke bere cdemtimin 100% te vleres se
demtuar.
Gjate sherbimit punonjesi do te jete me uniformen e caktuar dhe me karten e identitetit personal
per cdo punonjes.
Vendroja do te jete e pajisur me armatimin e domosdoshem dhe me pajisjet ndihmese qe
percaktohen ne ligjet dhe udhezimet perkatese.
Punonjesit e sherbimit te jene te pajisur me mjete nderlidhje per komunikim me SHPSF si dhe per
parandalimin e ndalimin e veprimtarise se keqberesve ne dem te objektit qe ka nen ruajtje dhe nen
pergjegjesine personale te tij.
Pervec specifikimeve te mesiperme, marredheniet me te detajuara midis SHPSF dhe Institucionit
do te jepen ne rregulloren e posacme qe do te jete pjese perberese e kontrates.
Detyrat:
Operatori ekonomik duhet te njohe dhe te respektoje Rregulloren e institucionit gjate kohes se
sherbimit.
Operatori fitues duhet te mbuloje te gjitha shpenzimet si paga te rojeve, sigurimet shoqerore te
personelit te punesuar nga ana e tij per ruajtjen e objektit, shpenzimet per uniformat, armatime,
nderlidhje si dhe gjithe kompensimet e tjera te njohura me ligj.
Sigurimi i rendit dhe qetesise ne objektin qe ruan, duke parandaluar demtimin e prones se
punedhenesit ose vjedhjen e saj.
Te ushtroje kontroll te here pas hershem te personave qe hyjne ne teritorin e objekteve qe ruhen
si dhe automjeteve qe qarkullojne ne teritorin e saj.
Te kerkoje zbatimin e rregullave te percaktuara nga punedhenesi si dhe rregulloreve te brendshme
te nxjera nga ky i fundit te cilat do te jene pjese perberese e kesaj kontrate.
Te informoje regullisht titullarin e institucionit per shkelje te konstatuara.
Shpërndarja:
Vendi i kryerjes së shërbimeve:
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë do të përfshijë sigurimin e godinës dhe të ambjenteve për rreth
institucionit Spitali Psikiatrik Elbasan.
Kryerja e shërbimit të bëhet me 1 (nje) vendroje.
Koha e shërbimit të jetë 24 orëshe (3 turne), për çdo dite kalendarike;

III.1.4. 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.”
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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.1.5. 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.1.6. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “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 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.1.7. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00
deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”, ndërsa referuar
nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompesohet
me një shtesë page jo më pak se 25% ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e punës së
kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një
jave para ose pas kryerjes së saj. ”
III.1.8. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke
filluar nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015 “Pёr
kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit
shёndetёsor”.
III.1.9. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar, kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga
autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera, konstaton se
oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k., në total është nën koston e lejuar
ligjore e rrjedhimisht nuk mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё
kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe nëligjore në fuqi,
ndërkohë ofertat e operatorëve ekonomikë “Bahiti-G” shpk dhe “Nazeri 2000” shpk nuk janë nën
koston ligjore të lejuar.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Bahiti- G” shpk dhe “Eurogjici Security” shpk
në lidhje me skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk qëndron, ndërsa
pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk për ofertat e operatorëve të tjerë
ekonomik nuk qëndrojnë.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk mbi kundërshtimin e
vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë
pjesëmarrës, KPP vëren se:
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III.2.1. Në ankesën drejtuar pranë K.P.P, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk
parashtron fakte apo dyshime të bazuara, por ngren pretendime a-priori për operatorët e tjerë
ekonomikë të kualifikuar dhe ato të s’kualifikuar duke ngritur pretendime se nuk plotësojnë
kërkesat e veçanta të kualifikimit, parashikuar në dokumentet e tenderit për procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
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 tij, ankimuesi duhet
të kishte shoqëruar ankesën e tij me prova, indicje dhe argumenta ose dokumentacionin përkatës,
në bazë të të cilave do të shqyrtohej kjo ankesë. Vlen të ritheksojmë se Komisioni i Prokurimit
Publik është organi më i lartë administrativ, 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 e 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 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
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 pro13

aktiv, 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 kurrizin e 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 nuk merren shqyrtim

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Bahiti G” shpk. për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me nr. REF-66499-02-02-2017, me objekt “Shërbimi
i ruajtjes me roje private të Spitalit Psikiatrik ‘Sadik Dinçi’, Elbasan, për vitin 2017”, me
fond limit 2.497.405.55 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 13.02.2017, nga autoriteti
kontraktor, Spitali Psikiatrik “Sadik Dinçi”, Elbasan.”
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk. dhe
“Nazeri 2000” shpk për procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik
“Myrto Security” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e
skualifikuar këtë operator ekonomik.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
bashkimi i operatorëve ekonomikë “Bahiti G” sh.p.k.
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6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Nr. 297 Protokolli
Datë 27.02.2017

Nr. 314 Protokolli
Datë 28.02.2017

Nr. 317 Protokolli
Datë 28.02.2017
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