REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P.16/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 26.01.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Skualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë “2LX” sh.p.k., “NSS”
sh.p.k., dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k., në procedurën e prokurimit “Kërkesë
për propozime” me objekt: “Shoqërimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit
me roje të kategorisë 1.3.A, Qarku Lezhë”, me fond limit 1.593.792 (një
milion e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy)
lekë pa TVSH, zhvilluar më datë 15.12.2014 nga autoriteti kontraktor, Posta
Shqiptare Sh.a.
“Skualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë “2LX” sh.p.k., “NSS”
sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Eurogjici Security”sh.p.k., dhe “Nazeri
2000” sh.p.k., në procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime” me
objekt: “Shoqërimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të
kategorisë 1.3.A, Qarku Lezhë”, me fond limit 1.593.792 (një milion e
pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë pa
TVSH, zhvilluar më datë 15.12.2014 nga autoriteti kontraktor, Posta
Shqiptare Sh.a.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k.
Adresa: Rruga “Adem Jashari”, Lagj. 8, H. 10, Pall. 4, Ap. 3, Tiranë.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
Adresa: Rruga Lagj. Partizani, Pall. 90/3,Shk 1 Ap.1, B.Curri.
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Palë e ankimuar: Posta Shqiptare Sh.a.
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë.

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. 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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes znj. Juliana Hoxha, shqyrtuan
parashtrimet me shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutuan çështjen në tërësi,

V Ë R E N:
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, 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar.
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.
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II
Rrethanat e çështjes

II.1. Në datën 05.12.2014 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shoqërimi i ruajtjes së objekteve dhe
personelit me roje të kategorisë 1.3.A, Qarku Lezhë”, me fond limit 1.593.792 (një milion e
pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH, zhvilluar më
datë 15.12.2014 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare Sh.a.
II.2. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë:
“2LX” shpk me vlerë të ofertës prej 1.431.324lekë (pa tvsh) kualifikuar.
“N.S.S” shpk me vlerë të ofertës prej 1.432.612 lekë (pa tvsh) kualifikuar.
“Aulona Pol 1” shpk me vlerë të ofertës prej 1.447.806 lekë (pa tvsh) kualifikuar.
“Eurogjici Security” shpk me vlerë të ofertës prej 1.461.604 lekë (pa tvsh) kualifikuar.
“Nazeri 2000” shpk me vlerë të ofertës prej 1.461.604 lekë (pa tvsh) kualifikuar.
“Trezhnjeva” shpk me vlerë të ofertës prej 1.489.032 lekë (pa tvsh) kualifikuar.
II.3. Në datën 17.12.2014 operatori ekonomik “Eurogjici” sh.p.k është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në vendin e katërt:
II.4. Në datën 19.12.2014 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë “2LX” sh.p.k., “NSS”
sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Trezhnjeva” sh.p.k. pasi nuk
përmbushin kërkesën e autoritetit kontraktor për Akep-in dhe shtesat e turnit të dytë janë
përllogaritur gabim nga këto ofertues.
II.5. Në datën 23.12.2014 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot. 4584/1 datë i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke kundërshtuar ankimimin e tij dhe duke lënë
në fuqi vendimin e KVO-së.
II.6. Në datën 30.12.2014 operatori ekonomik ankimues, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, ku kërkon:
“Autoriteti refuzoi ankesën tonë me pretendimin se shoqëritë “2LX” sh.p.k., “Aulona Pol 1”
sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Trezhnjeva” sh.p.k. kanë plotësuar Kriteret e vecanta të
kualifikimit, kapaciteti teknik, pika 2.3.4, pasi kanë paraqitur autorizim individual për ngritje
dhe shfrytëzimsistemi të pavarur radiokomunikacioni, lëshuar nga AKEP, me zonë mbulimi
Qarku Lezhë (qytetet Kurbin, Lezhë dhe Rrëshen).
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Autoriteti refuzoi dhe pretendimin tjetër se shoqëritë “2LX” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k.,
“Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Trezhnjeva” sh.p.k., shtesën e turnit të dytë e kanë përllogaritur më
të ulët […], pra nën vlerën që ligji lejon.
Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërive “2LX” sh.p.k, “NSS”sh.p.k, dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k.
për arsye se:
Shtesat e T2 i kanë përllogaritur nën vlerën që lejon ligji dhe kjo reflektohet ne vlerën e
sigurimeve shoqërore etj.
Pretendimi i autoritetit kontraktor se shtesat e turnit të dytë nuk llogariten mbi 30.41 ditë por
mbi 21.75 ditë në muaj është në kundërshtim me vetë afatin e shërbimit që ka këkruar ak në DST.
Kërkojmë skualifikimin e operatorëve ekonomikë: “2 LX”, “NSS”sh.p.k dhe “Aulona Pol
1”sh.p.k.
II.7. Në datën 17.12.2014 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në vendin e gjashtë:
II.8. Në datën 22.12.2014 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar kualifikim e operatorëve ekonomikë “2LX” sh.p.k., “NSS”
sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Eurogjici Security”sh.p.k., dhe “Nazeri 2000” sh.p.k.
II.9. Në datën 23.12.2014 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. prot. 4598/1 datë i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke kundërshtuar ankimimin e tij dhe duke lënë
në fuqi vendimin e KVO-së.
II.10. Në datën 31.12.2014 operatori ekonomik ankimues, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, ku kërkon:
1. Ofertat e paraqitura nga operatorët “2LX” dhe “NSS” sh.p.k nuk arrijnë të mbulojnë
lejen e zakonshme për 3 vendroje me 3 roje;
2. Ofertat e paraqitura nga operatorët “2LX” dhe “NSS” sh.p.k nuk arrijnë të mbulojnë
shtesat për një orë turni II;
3. Ofertat e paraqitura nga operatorët “2LX” dhe “NSS” sh.p.k nuk arrijnë të mbulojnë
shpenzimet e armatimit;
4. Ofertat e paraqitura nga operatorët “2LX” dhe “NSS” sh.p.k nuk arrijnë të mbulojnë
shpenzimet e ndërlidhjes;
5. Ofertat e paraqitura nga operatorët “Aulona Pol 1” “Eurogjici Security” sh.p.k., dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k nuk arrijnë të mbulojnë lejen e zakonshme;
6. Ofertat e paraqitura nga operatorët “Aulona Pol 1” “Eurogjici Security” sh.p.k., dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k nuk arrijnë të mbulojnë shpenzimet e ndërlidhjes;
7. Shoqëria “Aulona Pol 1” sh.p.k., nuk mbulon më AKEP zonën e mbulimit të shërbimit
për Lezhë, Laç e Rreshen sipas DT.
Kërkojmë skualifikimin e operatorëve të mësipërm.
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II.11. Në datën 06.01.2015, nëpërmjet shkresës nr. 1/1 prot., dhe shkresës nr. 32/1 prot., datë
08.01.2018 me objekt: “Informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt:
“Shoqërimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A”, Qarku Lezhë”,
është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur
me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorëve ekonomikë
ankimues.
II.12. Në datën 13.01.2015, nëpërmjet shkresës nr. 22/1 prot., KPP i drejtohet autoritetit
kontraktor Posta Shqiptare duke kërkuar:
Në vijim të shqyrtimit të ankesave të operatorëve ekonomikë, pjesëmarrës në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shoqërimi i ruajtjes së objekteve dhe
personelit me roje të kategorisë 1.3.A, Qarku Lezhë”, KPP vlerëson të nevojshme për një
vendimmarrje të drejtë dhe objektive paraqitjen nga ana juaj të dokumentacionit shtesë në lidhje
me vlerësimin e kostos minimale ligjore.
Nisur nga sa mësipër kërkohet informacion shtesë mbi mënyrën se si KVO-ja ka bërë vlerësimin
e ofertave ekonomike në lidhje me koston minimale ligjore.
II.13. Në datën 16.01.2015, nëpërmjet shkresës nr. 161/1 prot., me objekt: “Informacion
plotësues mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt: “Shoqërimi i ruajtjes së
objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A”, Qarku Lezhë”, është depozituar në
Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor duke sqaruar si më poshtë.
“Posta Sqiptare” sh.a. ka hapur procedurën e prokurimit me objekt: “Shoqërimi i ruajtjes së
objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A”, Qarku Lezhë, për një periudhë 1 (një)
vjeçare.
Sikurse është përcaktuar në pikën 9 të Shtojca 7, Specifikimet teknike, të dokumentave standarte
të tenderit të publikuara në faqen elektronike të APP-së është përcaktuar shprehimisht:
Shërbimi do të kryhet për një kohë prej 8 (tetë) orë në Qendër Filiali dhe Degë Postare nga ora
08.00---12.00 dhe 16.00---20.00 ku firma private e SHRSF-së, përgjigjegjet për ruajtjen dhe
sigurinë e objekteve dhe personelit të “Posta Shqiptare” sh.a.
Shërbimi të cilin kërkojmë të prokurojmë kërkohet të ofrohet në zyrat qendrore të Filialit Lezhë 1
roje, në zyrat qendrore të Dega Laç 1 roje, në zyrat qendrore të Dega Mirditë 1 roje, vetëm në
ditët kur administrata postare është në punë.
Theksojmë se në objektet postare të cilat kërkojmë të prokurojmë këtë shërbim, janë të instaluara
dhe funksionojnë Sistemet elektronike të sigurisë (sisteme alarmi, sistem vëzhgimi me kamera).
Për sa më sipër, referuar dokumentacionit standart të tenderit, si dhe praktikës normale të
funksionimit të administrates së “Posta Shqiptare” sh.a. e cila vepron në përputhje dhe zbatim të
nenit 83 të Kodit të Punës në Republikën e Shqipërisë, shërbimi kërkohet të ofrohet për gjatë 5
(pesë) ditëve të javes duke filluar nga e Hëna deri në të Premte të çdo jave.
Pas Shqyrtimit dhe vlerësimit të dokumentacionit tekniko ligjor, të ofertave të ofërtuara në këtë
procedurë prokurimi, Komisioni i vlerësimit të ofertat ka vlerësuar të rregullta nga ana tekniko
ligjore të gjitha ofertat e ofërtuara.
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Nga shqyrtimi i ofertave ekonomike të ofertuara nga operatorët ekonomik ofertues, Komisioni i
vlerësimit të ofertat ka konstatuar se:
Operatorët ekonomik: “2 L X” sh.p.k.; “N.S.S (Ndreu Security Services)”; “Eurogjici-Security”
sh.p.k.; “Trezhnjeva” sh.p.k. së bashku me formularin e ofertes ekonomike kanë paraqitur edhe
analizë kostoje ligjore.
Operatorët ekonomik: “Aulona – Pol - 1” sh.p.k. “Nazeri - 2000” sh.p.k. kanë paraqitur vetëm
formularin e ofertës ekonomike pa paraqitur analizë kostoje ligjore.
Nga shqyrtimi i ofertave ekonomike si dhe i analizës së kostos të ofertave të operatorëve të cilët
kishin shoqëruar ofertën ekonomike me analizë kostoje ligjore, Komisioni i vlerësimit të ofertat
ka konstatuar se në sejcilën prej tyre është parashikuar:
Paga mujore për punonjes sherbimi 33 000 Lekë, konform ligjit 75/2014.
Shtesë sherbimi 20% (19 – 20), konform Kodit të punës
Kontribute punëdhënësi 16.7%., konform VKM-së Nr. 700 dt. 19.06.2009.
Po kështu në analizë të kostos së ofertave janë parashikuar edhe shpenzime të tjera për: Tarifë
armatimi, liçensë, leje punonjësi, ndërlidhje dhe veshmbathje.
Duke shqyrtuar ofertat ekonomike të sejcilit ofertues, konstatohet se lidhur me pagën mujore,
shtesat dhe kontributet janë respektuar plotësisht detyrimet ligjore.
Duke shqyrtuar ofertat ekonomike të sejcilit ofertues për zërat: Tarifë armatimi, liçnsë, leje
punonjësi, ndërlidhje dhe veshmbathje, rezultojnë diferenca dhe këtu bëhen edhe ndryshimet
minimale që ndodhin edhe në diferencat ekonomike midis ofertave të ofertuara.
Autoriteti ynë kontraktor, që prokuron këtë shërbim çdo vit, është përballur me pretendime të
vazhdueshme nga operatorët ekonomik ofertues të këtij sherbimi lidhur me fondin e planifikuar
në zerat: armatim, ndërlidhje dhe veshmbathje duke pretenduar që këto pajisje i kanë gjendje
dhe planifikojnë një tarifë të vogël në ofertë për këto zera.
Të ndodhur para kësaj situate, ku vetë operatorët ekonomik të liçensuar nga organet shtetëror në
ushtrimin e këtij sherbimi, paraqesin tarifa të ndryshme lidhur pikërisht me zërat që i përkasin
këtij shërbimi (Tarifë armatimi, liçensë, leje punonjësi, ndërlidhje dhe veshmbathje) si dhe faktit
që oferta ekonomike e Operatori “2 L X” sh.p.k. me çmimin më të ulët, kishtë paraqitur një
analizë kostoje ku janë parashikuar tarifa për sejcilin nga zërat e sipër cituar, Komisioni i
Vlerësimit të ofertave ka krijuar bindjen që ofertat ekonomike të ofertuara në këtë proceduë
prokurimi përmbushin koston minimale ligjore duke i vlerësuan të rregullta.
Për sa mësipër, vlerësimi i ofertave të kësaj procedurë prokurimi është bërë në mbështetje dhe
zbatim të neneve 46, 53 te ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Per Prokurimiet Publike” (me
ndryshimet).
III
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
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Arsyeton

III.1 Në lidhje me pretendimet e operatorëve ekonomikë, “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe
“Trezhnjeva” shpk, në lidhje me përllogaritjen e kostove, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.1.1 Nga verifikimi i dokumentave standarteve të tenderit të publikuar nga autoriteti
kontraktor, rezulton se në shtojcën 6, kriteret për kualifikim, kapaciteti teknik është kërkuar:
“Shënim: Ofertuesit, në ofertën ekonomike, duhet të parashikojnë të gjitha detyrimet ligjore për
kryerjen e këtij shërbimi.”
III.1.2 Nga verifikimi i dokumentave standarteve të tenderit të publikuar nga autoriteti
kontraktor, rezulton se në shtojcën 7, “Specifikimet teknike”, është kërkuar:
“Shërbimi do të kryhet për një kohë prej 8 (tetë) orë në Filial dhe Degë Postare nga ora 08.00--12.00 dhe 16.00---20.00 ku firma private e SHRSF përgjigjegjet për ruajtjen dhe sigurinë e
objekteve dhe personelit të Posta Shqiptare sh.a.”
III.1.3 Ndërsa në shtojcën 8 “Shërbimi dhe grafiku i ekzekutimit” është kërkuar: Shërbimi i
Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike të Objekteve e Personelit të Postës Shqiptare me Roje të Kategorisë
“1.3.A” qarku Lezhë, për një periudhë 1 (një) vjeçare, në tre vendroje me 3 roje gjithsej (1 roje
për vendroje).
III.1.4 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.1.5. Në respekt të legjislacionit për prokurimin publik, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon
se, në një procedurë prokurimi për kryerjen e shërbimit të ruajtjes me roje civile të objekteve,
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pranë autoritetit kontraktor ka detyrimin ligjor të shqyrtojë
dhe vlerësojë ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin të gjitha
kërkesat ligjore, administrative e kualifikuese dhe/ose që nuk janë me çmim anomalisht të ulët,
sipas formulës së përcaktuar në rregullat e prokurimit publik.
III.1.6 Në rastin konkret, nga përllogaritjet e bëra rezulton se ofertat ekonomike të paraqitura nga
të gjithë operatorët ekonomikë janë oferta nën koston ligjore të lejuar, pasi nuk kanë
“parashikuar të gjitha detyrimet ligjore për kryerjen e këtij shërbimi”, sikurse janë shpenzimet
për lejen vjetore, pretendim ky i ngritur nga një prej ankimuesve.
Duke pasur parasysh llojin e shërbimit dhe numrin e rojeve të kërkuara në shtojcën 8 “Shërbimi
dhe grafiku i ekzekutimit”: Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike të Objekteve e Personelit të
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Postës Shqiptare me Roje të Kategorisë “1.3.A” qarku Lezhë, për një periudhë 1 (një) vjeçare,
në tre vendroje me 3 roje gjithsej (1 roje për vendroje), nuk mund të pretendohet se leja vjetore
mund të kompensohet me mënyra të tjera, por duhet të ishte përfshirë në kosto.
Në këtë kuadër, në mbështetje të nenit 2, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, “Parimet e përgjithshme”, ku parashikohet shprehimisht se: "Përzgjedhja e
fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me këto parime të përgjithshme :a)
mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve;b) transparencë në
procedurat e prokurimit; c) barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen
ofertuesve ose kandidatëve” u verifikuan të gjitha ofertat e kualifikuara nga ky autoritet
kontraktor duke përfshirë ofertën e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., nga ku
rezultuan gjetjet e mësipërme.
Për sa më sipër, duke qenë se gjatë shqyrtimit të ankesave u konstatua se asnjë nga ofertuesit nuk
ka paraqitur koston sipas dispozitave ligjore, dhe kështu meqenëse nuk ngelet asnjë operator i
kualifikuar, autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme.
Komisioni sjell në vëmendje të autoritetit kontraktor nenin 23 (“Specifikimet teknike”), pika 1, të
LPP-së i cili parashikon se: “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave,
punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë
dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të
hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike
duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.”
Me rishpalljen e procedurës, KPP sqaron se autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë saktë
periudhën e shërbimit (ditët dhe orët e shërbimit), si dhe duhet të shprehet qartë për kërkesat ndaj
operatorëve ekonomik për përllogaritjen e analizës së kostos me të gjitha elementët e saj (paga
bazë, vështirësi turni, sigurime shëndetësore dhe shoqërore, leje e zakonshme, ditë festash,
armatim etj, sipas legjislacionit në fuqi).
III.2 Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., se:
Shoqëria “Aulona Pol 1” sh.p.k., nuk mbulon më AKEP zonën e mbulimit të shërbimit për Lezhë,
Laç e Rreshen sipas DT, Komisioni i Prokurimit Publik, duke qenë se, operator ekonomik
“Aulona Pol 1” sh.p.k., mbetet i skualifikuar në bazë të arsyetimit të mësipërm, trajtimi i këtij
pretendimi nuk ka ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që i është pranuar pretendimi i parë, ndaj
edhe nuk do të merret në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Të pranojë ankesat e paraqitur nga operatorët ekonomik, “Eurogjici Security” shpk, dhe
“Trezhnjeva” shpk për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt:
“Shoqërimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A, Qarku
Lezhë”, me fond limit 1.593.792 (një milion e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e
shtatëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH, zhvilluar më datë 15.12.2014 nga autoriteti
kontraktor, Posta Shqiptare Sh.a.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit dhe në rishpalljen e saj të
publikojë dokumentat e tenderit në përputhje me arsyetimet e mësipërme të Komisionit
të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., dhe “Trezhnjeva” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1971 Protokolli, Datë 30.12.2014

Nr. 1977 Protokolli, Datë 31.12.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
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