REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 127/2016
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 10.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO-së i datës 05.02.2016 mbi
kualifikimin e operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k. në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21868-01-19-2016,
me objekt, “Shërbim i Rujatjes dhe Sigurisë fizike të Prokuroisë
Lezhë”, me fond limit 2.507.102 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë
01.02.2016, nga autoriteti kontraktor Prokuroria e Rrethit Gjyqësor
Lezhë.
Shfuqizimi i vendimit mbi skualifikimin e shoqërisë “Eurogjici
Security” sh.p.k. nga procedura e mësipërme e prokurimit.
Shfuqizimi i vendimit mbi skualifikimin e shoqërisë “Nazeri 2000”
sh.p.k. dhe kualifikimin e shoqërive “Aulona Pol. 1” sh.p.k.,
“Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “NSS” sh.p.k. nga procedura e
mësipërme e prokurimit.

Ankimues:

“2LX” sh.p.k.
Lagja “Beslidhja”, godina përballë Gjykatës, Kati II, Lezhë.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
Rruga “Adem Jashari”, Lagja 8, H.10, Pall.4, Ap.3. Tiranё.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
Rruga “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë
Lagja “Beslidhja”, Rruga “Luigj Gurakuqi”, Lezhë.
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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 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 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
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
II.1. Në datën 20.01.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21868-01-19-2016, me objekt, “Shërbim i Rujatjes
dhe Sigurisë fizike të Prokuroisë Lezhë”, me fond limit 2.507.102 lekë pa TVSH, zhvilluar në
datë 01.02.2016, nga autoriteti kontraktor Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
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II.2. Në datën 01.02.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 05.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Aulona Pol. 1” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“NSS” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“2LX” sh.p.k.

2.157.806,41 Lekë (pa TVSH),
2.157.806,43 Lekë (pa TVSH),
2.166.471,80 Lekë (pa TVSH),
2.166.472,32 Lekë (pa TVSH),
2.213.616,00 Lekë (pa TVSH),

i
i
i
i
i

skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;

II.4. Në datën 08.02.2016, operatori ekonomik ankimues “2LX” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton kualifikimin e shoqërisë “NSS” sh.p.k., duke
pretenduar se kjo shoqëri nuk zotëron Grup të Gatshëm si dhe oferta ekonomike e saj është nën
koston minimale ligjore.
II.4.1. Në datën 12.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 263 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “2LX” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.4.2. Në datën 16.02.2016 operatori ekonomik ankimues “2LX” 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 10.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij “Nuk ka
plotësuar pikën 7 tek Kriteret e veçanta, grup i gatshëm 24 orë”, duke pretenduar se zotëron
Grup të Gatshëm për realizimin e këtij shërbimi.
II.5.1. Në datën 15.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 1589 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e
tij.
II.5.2. Në datën 17.02.2016 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.6. Në datën 10.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij “Nuk ka Sallë
operative në qytetin e Lezhës, por e ka në Laç ...”, duke pretenduar se zotëron sallë operative në
qarkun Lezhë, kjo vërtetuar me vërtetin nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Lezhë.
Gjithashtu, ankimuesi kërkon skualifikimin e shoqërive “Aulona Pol. 1” sh.p.k., “Eurogjici
Security” sh.p.k. dhe “NSS” sh.p.k., duke pretenduar se ofertat ekonomike të tyre janë nën
koston minimale ligjore.
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II.6.1. Në datën 15.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 1445/2 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.6.2. Në datën 18.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 23.02.2016 dhe 26.02.2016 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 e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. mbi arsyen
e skualifikimit të tij se “Nuk ka Sallë operative në qytetin e Lezhës, por e ka në Laç ...”,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti
teknik, pika 3.1.7 kërkohet: “Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë që
operatori ofertues disponon sallën operative të instaluar në qytetin e Lezhës si dhe grup të
gatshëm 24 orë.”
III.1.2. Në ligjin nr. 75/2014 “Për Shërbimin Provat të Sigurisë Fizike”, neni 22 “Qendra e
kontrollit të Shpsf-së” përcaktohet se:
1. Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të sigurisë fizike, në çdo njësi
administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli, ku të tregohet adresa e
saj fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e shoqërisë.
2. Qendra e kontrollit të shërbimit kryen detyrat e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të
veprimtarisë së sigurisë fizike.
3. Qendra e kontrollit duhet të jetë e pajisur me mjetet e ndërlidhjes, komunikimit e vëzhgimit
dhe të veprojë 24 orë në ditë.
III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k., rezulton se ky i fundit ka paraqitur dokumentin “Performanca e Subjektit SH.P.S.F.
“Nazëri 2000”, 1.3.A.”, nr. 593 prot., datë 25.11.2015, lëshuar nga DVP Lezhë, ku përcaktohet:
“[...] Numri i protokollit Nr. 293/1, data 17.06.2015, i DVP Lezhë që ka miratuar Qendrën e
Kontrollit jashtë selie, me adresë: Lagj. Nr. 1, Pall. 117, kati i parë Laç-Kurbin (pranë
Raiffeisen Bank). Kjo qendër është në funksion të subjektit “Nazeri 2000” nënkategorinë 1.3.A
dhe 1.3.B. [...].”
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III.1.4. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.”
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. Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti 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 këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron kapacitetet teknike, makineri dhe pajisje të nevojshme dhe të mjaftueshme,
për realizimin e kontratës me sukses në afat dhe në cilësi sipas përcaktimeve të dokumentave
standarte të tendeit.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk ka
dorëzuar një dokument në përputhje me kriterin e sipërcituar, të përcaktuar nga autoriteti
kontraktor në Dokumentat e Tenderit referuar legjislacionit në fuqi.
Gjithashtu, Komisioni sqaron se, nëse ankimuesi do të kishte pretendime mbi kriterin e
sipërcituar, atëherë, referuar nenit 63, pika 1.1, të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, në të cilin thuhet shprehimisht se: “Në rastin e ankesave për dokumentet e
tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga
data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit
Publik.”, ankimuesi mund të ishte ankuar pranë autoritetit kontraktor duke kërkuar modifikimin e
tij.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. mbi ofertat
e shoqërive “Aulona Pol. 1” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “NSS” sh.p.k., Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.2.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur
interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një
vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin.”
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III.2.2. Një person fizik apo juridik, kur dorëzon një ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të
drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të
ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër,
atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i
skualifikuar apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm,
i drejtpërdrejtë e real nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në
atë procedurë prokurimi.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., mbi ofertat e
shoqërive “Aulona Pol. 1” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “NSS” sh.p.k., nuk do të
merren në shqyrtim.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “2LX” sh.p.k. se oferta e
operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k. është nën koston minimale 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
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 10 muaj, në 1 (një) vendroje, 4.8 roje, me shërbim 24 orë [turni I+II+III].
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Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” është përcaktuar:
Nr. Objekti i Prokurimit

1.

Fondi limit Periudha
pa TVSH
në muaj

Shërbimi i ruajtjes dhe 2 507 102
sigurisë fizike me roje
private, të Prokurorisë Lezhë

10 muaj

Nr.
Rojeve

Paga
mujore
pa
TVSH

Vlera
totale
pa
TVSH

4,8

Shënim
Operatorët ekonomikë duhet të plotësojnë ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe fondin
limit të përcaktuar në tabelën e dokumentave standarte të tenderit.
- Numri i rojeve për të realizuar shërbimin, 4,8 roje me 1 vendroje sipas turneve.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me armë.
- Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi.
Sqarim: Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e përgjithshme, për uniformat
(veshmbathjen), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj), shpenzimet për pagën e rojeve, shtesat
mbi pagën për turnin e dytë (ora 19.ºº - 22ºº), shtesat mbi pagën për turnin e tretë (ora 22.ºº 06ºº), shtesat mbi pagën për ditët e pushimeve dhe ditët e festave, sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi, për 4.8 roje
me 1 vendroje sipas turneve.”
III.3.5. Nisur nga kerkesat e mësipërme, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi
informacionin e paraqitur nga ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti
kontraktor, vlerëson se:
Nga përllogaritjet e kryera rezulton se ky operator, 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, gjё qё sjell si pasojё qё oferta ekonomike e tyre tё rezultojё nёn koston ligjore.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “2LX” sh.p.k. mbi ofertën e shoqërisë
“NSS” sh.p.k. qendrojnë.
III.4. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “2LX” sh.p.k. mbi
kualifikimin e shoqërisë “NSS” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk do të
merren në shqyrtim pasi, referuar gjykimit mësipër në pikën III.3.5., gjendja faktike dhe juridike
e operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k. do të ndryshojë duke u skualifikuar nga procedura në fjalë,
e rrjedhimisht duke përmbushur interesin e ankimuesit.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. mbi
arsyen e skualifikimit të tij se “Nuk ka plotësuar pikën 7 tek Kriteret e veçanta, grup i gatshëm
24 orë”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
7

III.5.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti
teknik, pika 3.1.7 kërkohet: “Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë që
operatori ofertues disponon sallën operative të instaluar në qytetin e Lezhës si dhe grup të
gatshëm 24 orë.”
III.5.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Eurogjici
Security” sh.p.k., rezulton se ky i fundit ka paraqitur dokumentin “Performanca e Subjektit
SH.P.S.F. “EUROGJICI”, 1.3.A.”, nr. 607 prot., datë 01.12.2015, lëshuar nga DVP Lezhë, ku
nga verifikimet e kryera nuk jepet asnjë informacion mbi zotërimin e grupit të gatshëm me
shërbim 24 orë.
III.5.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.”
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.5.4. Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti 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 këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron kapacitetet teknike, makineri dhe pajisje të nevojshme dhe të mjaftueshme,
për realizimin e kontratës me sukses në afat dhe në cilësi sipas përcaktimeve të dokumentave
standarte të tendeit.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. nuk ka
dorëzuar një dokument në përputhje me kriterin e sipërcituar, të përcaktuar nga autoriteti
kontraktor në Dokumentat e Tenderit referuar legjislacionit në fuqi.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. nuk
qendron.

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, me shumicë votash
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k., për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr.
REF-21868-01-19-2016, me objekt, “Shërbim i Rujatjes dhe Sigurisë fizike të Prokuroisë
Lezhë”, me fond limit 2.507.102 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 01.02.2016, nga
autoriteti kontraktor Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “2LX” sh.p.k. për procedurёn e
mësipërme të prokurimit.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 05.02.2016 mbi kualifikimin e operatorit
ekonomik “NSS” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke skualifikuar operatorin ekonomik “NSS” 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 operatori
ekonomik ankimues “2LX” sh.p.k.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 208 Prot.; Datë 16.02.2016; Nr. 252 Prot.; Datë 18.02.2016; Nr. 257 Prot.; Datë 18.02.2016;

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Mendim kundër
Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik, Juliana Hoxha nuk jam dakort me dispozitivin e
vendimit të shumicës si dhe me arsyetimin në pikën , për procedurën e prokurimit me objekt:
“Shfuqizimi i vendimit të KVO-së i datës 05.02.2016 mbi kualifikimin e operatorit ekonomik
“NSS” sh.p.k. në procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21868-01-19-2016,
me objekt, “Shërbim i Rujatjes dhe Sigurisë fizike të Prokuroisë Lezhë”, me fond limit 2.507.102
lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 01.02.2016, nga autoriteti kontraktor Prokuroria e Rrethit
Gjyqësor Lezhë.
Pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,

Arsyetoj
I.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. mbi arsyen e
skualifikimit të tij se “Nuk ka Sallë operative në qytetin e Lezhës, por e ka në Laç ...”, , vërej se:
Në ligjin nr. 75/2014 “Për Shërbimin Provat të Sigurisë Fizike”, neni 22 “Qendra e kontrollit të
Shpsf-së” përcaktohet se:
1. Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të sigurisë fizike, në çdo njësi
administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli, ku të tregohet adresa
e saj fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e shoqërisë.
2. Qendra e kontrollit të shërbimit kryen detyrat e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të
veprimtarisë së sigurisë fizike.
3. Qendra e kontrollit duhet të jetë e pajisur me mjetet e ndërlidhjes, komunikimit e vëzhgimit
dhe të veprojë 24 orë në ditë.
I.1.Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.,
rezulton se ky i fundit ka paraqitur dokumentin “Performanca e Subjektit SH.P.S.F. “Nazëri
2000”, 1.3.A.”, nr. 593 prot., datë 25.11.2015, lëshuar nga DVP Lezhë, ku përcaktohet:
“[...] Numri i protokollit Nr. 293/1, data 17.06.2015, i DVP Lezhë që ka miratuar Qendrën e
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Kontrollit jashtë selie, me adresë: Lagj. Nr. 1, Pall. 117, kati i parë Laç-Kurbin (pranë
Raiffeisen Bank). Kjo qendër është në funksion të subjektit “Nazeri 2000” nënkategorinë 1.3.A
dhe 1.3.B. [...].”
Në referim të ligjit sa mësipër cituar, njësia administrative perfshin qarkun përkatës ku
operatori ekonomik ushtron veprimtarinë dhe si i tillë qarku Lezhë perfshin edhe qytetin
Laç-Kurbin për të cilën operatori ankimues e disponon sallën operative.
Vendimi i shumicës mendoj se bie në kundeshtim me ligjin e sipercituar, i cili në mënyrë
eksplicide shprehet për njësi administrative dhe jo për mininjesi administrative, për këtë arsye
shpreh mendimin tim kundër duke pasur në vemendje konceptin “njësisë administrative”, e cila
nënkupton njësi territoriale të përbëra nga disa mininjësi, që kanë lidhje gjeografike, tradite,
ekonomike e sociale, si dhe interesa të përbashkët (sipas mendimit që i përket Vendimit
179/2015, datë 09.04.2015).

Anëtare
Juliana Hoxha
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