REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 66/2016

Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 10.02.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Operatori ekonomik ankimues:

Shfuqizimi i vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së tij si dhe kërkon skualifikimin e operatorit
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k në procedurën e
prokurimit Nr. REF-14361-11-05-2015 me objekt:
“Shërbimi privat i sigurisë fizike të Universitetit të Tiranës
dhe filialeve”, Loti II, “Shërbim privat i sigurisë fizike të
filialit të UT, Kukës”, me fond limit 2.920.900 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 02.12.2015, nga autoriteti
kontraktor, Universiteti i Tiranës.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
Lagjia “Partizani” Pall 90/3 SHK 1 AP 1 B. Curri

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti i Tiranës,
Tiranё

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
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rregullave të prokurimit publik”, 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 ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori
ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i
fundit, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, dhe, më pas, ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për
procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ankimuesi 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 ankesën e operatorit ekonomik
ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 06.11.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit Nr. REF-14361-11-05-2015 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të
Universitetit të Tiranës dhe filialeve”, Loti II, “Shërbim privat i sigurisë fizike të filialit të UT,
Kukës” , me fond limit 2.920.900 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 02.12.2015, nga autoriteti
kontraktor, Universiteti i Tiranës.
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II.2. Në datën 17.12.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Trezhnjeva” sh.p.k

2.553.550,89 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;

“Eurogjici Security” sh.p.k

2.553.552,24 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;

“Sabeta” sh.p.k

2.553.552,29 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar;

“Nazeri 2000” sh.p.k

2.553.552,3 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar;

“Shtiqni” sh.p.k

2.609.939,46 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar;

Në këtë procedurë operatorët ekonomikë “Sabeta” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k rezultojnë të
skualifikuar me arsyet:

(i)

“Sabeta” sh.p.k
- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.4 gërma “a”, të Kritereve të Vecanta
për Kualifikim pasi nuk ka paraqitur fatura tatimore që të provojë se ka realizuar
kontrata të ngjashme.
- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.4 gërma “h”, të Kritereve të Vecanta
për Kualifikim pasi nuk ka paraqitur dokumente që të provojnë se disponon sistem
radioalarmi dhe radio ndërlidhje.
- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.1 gërma “d” të Kritereve të Vecanta
për Kualifikim pasi vërtetimi nr.323, datë 23.11.2015 i lëshuar nga OSHEE, nuk
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike pra nuk
shprehet lidhur me faturen koherente te muajit të fundit te paguar prej tij.
- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.4 gërma “c”, të Kritereve të Vecanta
për Kualifikim pasi certifikata e drejtuesit teknik H.Dema nr.11, datë 22.02.2010
është jashtë afatit 4 vjeçar në kundërshtim me Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin
privat të sigurisë fizike”, neni 5 “Certifikimi”, pika 5;

(ii) “Nazeri 2000” sh.p.k
Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.4 gërma “c”, të Kritereve të Vecanta për
Kualifikim pasi ka paraqitur vetëm 7 certifikata punonjësish shërbimi nga 10 të
kërkuara.
II.3. Në datën 18.12.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundrshtuar kualifikimin e operatorwve tw
tjerw ekonomikw.
II. 3.1 Në datën 22.12.2015 me anë të shkresës nr. 5081/1 prot., i ka kthyer përgjigje ankimuesit,
duke i refuzuar ankimimin e tij.
3

II.3.2. Në datën 24.12.2015 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 si më poshtë:
Kundërshtojmë kuslifikimin e shoqërise “Trezhnjeva”sh.p.k sepse:
1. Vlera ditore prej 1.484,45 lekë pa TVSH e shumëzuar me 366 ditë që ka viti 2016, më pas
pjesëtuar me 12 muaj nuk del në vlerën 45.275,75 lekë pa t.v.sh por në vlerën 45.275,725
lekë për roje në muaj ose e kundërta [...]
Referuar legjislacionit në fuqi vlera e saktë mujore është 45.275,75 lekë pa t.v.sh dhe cdo ofertë
nën këtë vlerë është nën kosto [...] si rrjedhim vlera 2.553.550,89 është nën koston ligjore dhe
duhet skualifikuar.
2. Nuk vërteton disponimin e sistemit të radioalarmit, pasi asnjë nga faturat e blerjes të
paraqitur nga ky operator nuk e vërteton një gjë të tillë.
3. Nuk vërteton disponimin e sistemit të kamerave në distancë, pasi asnjë nga faturat e
blerjes të paraqitur nga ky operator nuk e vërteton një gjë të tillë.
Kërkojmë skualifikimin e shoqërive Sabeta, Nazeri dhe Shtiqni për arsye se:
1. Nuk vërtetojnë disponimin e sistemit të radioalarmit, pasi asnjë nga faturat e blerjes të
paraqitur nga ky operator nuk e vërteton një gjë të tillë.
2. Nuk vërtetojnë disponimin e sistemit të kamerave në distancë, pasi asnjë nga faturat e
blerjes të paraqitur nga ky operator nuk e vërteton një gjë të tillë.
Kërkojmë skualifikimin e operatorëve të mësipërm.
II.4. Në datën 21.12.2015, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton skualifikimit e ofertës së tij si dhe kërkon
skualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë.
II.4.1 Në datën 23.12.2015 me anë të shkresës nr. 5116/1 prot., i ka kthyer përgjigje ankimuesit
duke i refuzuar ankimimin e tij.
II.4.2. Në datën 28.12.2015 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 si më poshtë:
Kundërshtojmë skualifikimin e bërë nga AK për shoqërinë tonë pasi në procedurën e tenderit
kemi paraqitur vërtetim lëshuar nga DPQ Kukës me nr. 1284 prot., datë 18.08.2015 në të cilën
shprehet se shoqëria jonë ka 10 punonjës të certifikuar në këtë qark 10 punonjës shërbimi ku
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janë paraqitur emrat, numrat dhe datat e cërtifikatave të 10 punonjësve të shërmitit [...].Pra
kriteri është përmbushur nga ana jonë.
Arsyeja e skualifikimit të autoritetit kontraktor nuk qëndron pasi referuar udhezimit nr 157 datë
01.04.2015 citohet se:“Certifikata për punonjës të shërbimit privat të sigurisë fizike, përgatitet
në dy kopje, një prej të cilave dërgohet në zyrat e shërbimit për qytetarët, ku është bërë aplikimi,
ndërsa kopja tjetër administrohet së bashku me dokumentet në sekretari/arkiv të drejtorisë së
policisë vendore.”
Kërkojmë skualifikimin e shoqërive Trezhnjeva sh.p.k Eurogjici sh.p.k dhe Sabeta sh.p.k pasi nuk
kanë përmbushur detyrimet ligjore në lidhje me përllogaritjen e kostos për pagën minimale,
turnin e dytë, turnin e tretë, sigurimet shoqërore dhe armatim. Pra këto shoqëri në ofertën në
total rezultojnë të jenë nën koston ligjore.
Përsa më sipër AK duhet të kualifikojë ofertën tonë dhe të skualifikojë operatorët ekonomikë
Trezhnjeva sh.p.k Eurogjici Security sh.p.k dhe Sabeta sh.p.k.
II.5. Në datën 21.12.2015, operatori ekonomik ankimues “Sabeta” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton skualifikimit e ofertës së tij:
II.5.1 Në datën 28.12.2015 me anë të shkresës nr. 5148/1 prot., i ka kthyer përgjigje ankimuesit
duke i refuzuar ankimimin e tij.
II.5.2. Në datën 30.12.2015 operatori ekonomik ankimues “Sabeta” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor si më poshtë.
Jemi skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi me arsyet:
- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.4 gërma “a”, të Kritereve të Vecanta
për Kualifikim pasi nuk ka paraqitur fatura tatimore që të provojë se ka realizuar
kontrata të ngjashme.
- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.4 gërma “h”, të Kritereve të Vecanta
për Kualifikim pasi nuk ka paraqitur dokumente që të provojnë se disponon sistem
radioalarmi dhe radio ndërlidhje.
- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.1 gërma “d” të Kritereve të Vecanta
për Kualifikim pasi vërtetimi nr.323, datë 23.11.2015 i lëshuar nga OSHEE, nuk
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike pra nuk
shprehet lidhur me faturen koherente te muajit të fundit te paguar prej tij.
- Nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.4 gërma “c”, të Kritereve të Vecanta
për Kualifikim pasi certifikata e drejtuesit teknik H.Dema nr.11, datë 22.02.2010
është jashtë afatit 4 vjeçar në kundërshtim me Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin
privat të sigurisë fizike”, neni 5 “Certifikimi”, pika 5;
Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit kemi plotësuar kriterin. Shoqeria jonë ka paraqitur
kontratat [...] që përmbajnë të dhëna të sakta lidhur me realizimin me sukses të kontratave si dhe
vlerat e këtyre kontratave. Dokumentat e paraqitura i japin mundësinë autoritetit kontraktor të
5

vlerësojë se Sabeta sh.p.k ka realizuar kontrata të ngjashme dhe me vlerë disa herë më të madhe
se sa është kërkuar në DST-të e publikuara.
Përsa i përket arsyes së dytë të skualifikimit sqarojmë se ne kemi paraqitur në tender, faturë
tatimore nr. 20 datë 24.04.2015, vërtetim nr 1285/1 datë 07.09.2015 nga DPQ si dhe AKEP të
shoqëruar me faturë ku vërtetohet se kemi radioalarm dhe radiokomunikim për qarkun Kukës.
Përsa i përket arsyes së tretë të skualifikimit në kemi paraqitur vërtetim nr. 323 datë 23.11.2015
i lëshuar nga OSHEE, ku konfirmohet se deri më datë 23.11.2015 ka 0 lekë detyrime. Nenpunësi
i OSHEE nuk e kanë specifikuar muajin e fundit që është paguar. Megjithatë nësë autoriteti do
kishte dyshime në bazë të LPP-së të bënte verifikimet përkatëse. Sqarojmë se me datë 23.11.2015
është paguar muaji Tetor (bashkalidhur libreza).
Përsa i përket aryes së katërt sqarojmë se pavarësisht afatit 4 vjecar të cërtifikatës së Drejtuesit
teknik, kjo certifikatë bazuar në ligjin 75/2014 si dhe akteve të tjera nënligjore është e vlefshme
deri në daljen e certifikatës së re për të cilën është aplikuar pranë DPP. Ky fakt vërtetohet nga
vërtetimi nr 1285/1, datë 07.09.2015 lëshuar nga DPQ Kukës. Gjithashtu kemi paraqitur dhe
certifikatën e QKL e vlefshme deri me datë 13.03.2018 me drejtues teknik z. H. D.
Gjithashtu konstatuam se jemi renditur në vendin e trëte, dhe pretendojmë se ofertat e
paraqitura nga operatorët ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Eurogjici Security” sh.p.k janë
nën koston ligjore dhe nuk është e papërballueshme për realizimin me sukses të kontratës.
II.6. Në datën 06.01.2016 dhe në datën 08.01.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të
sipërcituar.
II.7. Në datën 22.01.2016, Komisioni i Prokurimit Publik me anë të vendimit KPP 44/2016 ka
vendosur:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k për
procedurёn e prokurimit Nr. REF-14361-11-05-2015 me objekt: “Shërbimi privat i
sigurisë fizike të Universitetit të Tiranës dhe filialeve”, Loti II, “Shërbim privat i sigurisë
fizike të filialit të UT Kukës”, me fond limit 2.920.900 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
02.12.2015, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.
2. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k dhe
“Sabeta” sh.p.k për procedurёn e prokurimit Nr. REF-14361-11-05-2015 me objekt:
“Shërbimi privat i sigurisë fizike të Universitetit të Tiranës dhe filialeve”, Loti II,
“Shërbim privat i sigurisë fizike të filialit të UT Kukës” , me fond limit 2.920.900 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 02.12.2015, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva”
sh.p.k dhe tё korrigjojë shkeljet, duke skualifikuar këtë operator ekonomik.
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4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.[...]
II.8 Me shkresën nr. 3758/12 prot., datë 25.01.2015, protokolluar me tonën nr. 44/2 prot., datë
27.01.2016, autoriteti kontraktor Universiteti i Tiranës, njofton se ka zbatuar vendimin K.P.P
44/2016, datë 22.01.2016 të Komisionit të Prokurimit Publik, për procedurën e prokurimit Nr.
Nr. REF-14361-11-05-2015 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Universitetit të
Tiranës dhe filialeve”, Loti II, “Shërbim privat i sigurisë fizike të filialit të UT Kukës”, me fond
limit 2.920.900 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 02.12.2015, nga autoriteti kontraktor,
Universiteti i Tiranës.
II.9 Në datën 29.01.2016, Komisioni i Prokurimit Publik me anë të vendimit KPP 44/3/2016 ka
vendosur: “Të lejojë autoritetin kontraktor të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit Nr. REF-14361-11-05-2015 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të
Universitetit të Tiranës dhe filialeve”, Loti II, “Shërbim privat i sigurisë fizike të filialit të UT
Kukës”, me fond limit 2.920.900 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 02.12.2015, nga autoriteti
kontraktor, Universiteti i Tiranës.”
II.10 Në datën 21.01.2016, operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton skualifikimit e ofertës së tij.
II.10.1 Në datën 28.01.2016 me anë të shkresës nr. 5081/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje ankimuesit duke i refuzuar ankimimin e tij dhe duke sqaruar se: Është zbatuar vendimi
KPP 44 datë 22.01.2016 dhe në bazë këtij vendimi në përllogaritjen e ofertës nuk ka respektuar
dispozitat ligjore në fuqi për pagën minimale ligjore si dhe për shtesat e turnit 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 tё rezultojë nёn koston ligjore.
II.10.2. Në datën 05.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor si më poshtë.
Në ofertë kemi zbatuar të gjitha detyrimet e përcaktuara me ligj, por për t’ju përmbajtur kërkesë
së AK lekë/roje/ditë oferta jonë ka dalë 2553550.89 lekë. […] pra diferenca vjen nga rruga e
përllogaritjes. AK duhet të korrigjojë ofertën tonë gjë të cilën e parashikon LPP dhe DST […]
Kërkojmë kualifikimin e ofertës sonë dhe skualifikimin e operatorit ekonomk “Eurogjici
Security” sh.p.k si ofertë jo sipas kërkesave të AK dhe ofertë nën koston ligjore të lejuar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj,
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Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues, “Trezhnjeva” sh.p.k. për
kualifikim të ofertës së tij pasi është në përputhje me kërkesat ligjore [...], Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1 Me vendimin Nr. 44/2016 datë 22.01.2016 Komisioni i Prokurimit Publik, ka pranuar
pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. në lidhje me përllogaritjen e
ofertës ekonomike të operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k.
III.1.2 Pas zbatimit nga autoriteti kontraktor të vendimit K.P.P 44/2016 datë 22.01.2016 të
Komisionit të Prokurimit Publik oferta e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k.
skualifikohet.
III.1.3 Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues, “Trezhnjeva” sh.p.k. për
kualifikim të ofertës së tij pasi është në përputhje me kërkesat ligjore, Komisioni i Prokurimit
Publik thekson se është shprehur njëherë për këtë pretendim në vendimin Nr. 44/2016 datë
22.01.2016, vendim i cili është administrativisht përfundimtar.
Në këtë kuptim, kjo çështje e pretenduar merr cilësinë e një cështje të shqyrtuar tashmë nga KPP,
situatë kjo, analoge me cështjet që janë gjykuar një herë nga gjykata, për të cilat zbatohet parimi
i gjësë së gjykuar dhe për rrjedhim, ipso lege, pretendimi nuk mund të rimerret në shqyrtim.
III.2 Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. mbi skualifikimin e
shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k., referuar vendimit KPP 44/2016 datë 22.01.2016., gjendja
faktike dhe juridike e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k. do të vijojë të ngelet e
skualifikuar edhe pas ankimit në KPP, duke mos pasur më interes të ligjshëm në lidhje me këtë
procedurë prokurimi, e rrjeshimisht, ky operator nuk legjitimohet për t’u ankuar për operatorët e
tjerë.
III.2.1. 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 ka ndonjë interes të ligjshëm për të
mbrojtur. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me
operatorët e tjerë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi
sërish nuk do të arrinte të realizonte interesin e tij të ligjshëm. 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 mësipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. nuk merren në shqyrtim.
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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
Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk për
procedurën e prokurimit Nr. REF-14361-11-05-2015 me objekt: “Shërbimi privat i
sigurisë fizike të Universitetit të Tiranës dhe filialeve”, Loti II, “Shërbim privat i sigurisë
fizike të filialit të UT, Kukës”, me fond limit 2.920.900 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 02.12.2015, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.
2. Autoriteti kontraktor të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 155 Protokolli;
Datë 05.02.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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