KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.131/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.03.2016 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr kualifikimin e shoqërive me ofertë më të ulët se
oferta e paraqitur nga subjekti “Trezhnjeva” sh.p.k, në
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr.
REF-21962-01-20-2016 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike të ambjenteve në administrim të ALUIZNI-t” me
fond prej 2.370.000 leke (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
01.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Agjencia e Legalizimit,
Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale.
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr kualifikimin e ofertuesve që kanë ofruar ofertë
ekonomike me vlerë më të vogël se ajo e ankimuesit “Toni
Security” sh.p.k.
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr kualifikimin e ofertuesve që kanë ofruar ofertë
ekonomike me vlerë më të vogël se ajo e ankimuesit “SSX”
sh.p.k.”
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Start
2000” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k
dhe “Leksi Security” sh.p.k nga procedura e mësipërme e
prokurimit, pasi kanë ofertuar nën koston ligjore.”
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“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Start
2000” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Myrto Security”
sh.p.k nga procedura e mësipërme e prokurimit, me
pretendimin se këto subjekte kanë ofertuar nën koston
ligjore.”
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr kualifikimin e ofertuesve që kanë ofruar ofertë
ekonomike me vlerë më të vogël se ajo e ankimuesit “Safe”
sh.p.k.”
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr kualifikimin e ofertuesve që kanë ofruar ofertë
ekonomike me vlerë më të vogël se ajo e ankimuesit “Aulona
Pol 1” sh.p.k.”

Ankimues:

“Trezhnjeva” sh.p.k
Lagja “Partizani”, Pall.90/3, Shk.1, Ap.1
B. Curri

“Toni Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, L.8, H.10, Ap.3,
Tiranë.

“SSX” sh.p.k
Rruga “5 Maji”, Brenda ish ndërmarrjes kimike
Tiranë.

“NSS” sh.p.k
Bulevardi “Zogu I”, Ndërtesa 53, Kati 3
Tiranë

“Snajper Security” sh.p.k
L “Pjetër Budi”, Rr. “Kont Uran” ngjitur me Gjykatën e Rr.Gj. Mat
Burrel

“Safe” sh.p.k
Nj.Bashkiake 11, Rr. “B.Bilota”, Kulla Haëai-Toëer, Nr.17
Tiranë

“Aulona Pol 1” sh.p.k
Sheshi “Uilson”, Pallati Lura, Kati IV
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të
Zonave/Ndërtimeve Informale
Tiranё
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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 çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi 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, i cili
i ka refuzuar ato, 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 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.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 20.01.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor Agjencia e Legalizimit,
Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale Tiranё, në sistemin elektronik
tё prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me Nr. REF-21962-01-20-2016 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike të ambjenteve në administrim të ALUIZNI-t” me fond prej 2.370.000 leke (pa TVSH).
II.2. Në datën 01.02.2016 është zhvilluar procedura e prokurimit.
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II.3. Në datën 06.02.2016 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për renditjen e
ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më poshtë:
1. “Start 2000”
2.206.540,31 lekë, kualifikuar
2. “Myrto Security”
2.206.982,34 lekë, skualifikuar
3. “Trezhnjeva”
2.207.634,80 lekë, kualifikuar
4. “Snajper Security”
2.207.635,29 lekë, kualifikuar
5. “Leksi Security”
2.209.091,44 lekë, kualifikuar
6. “Arbana Sh.A”
2.213.195,00 lekë, skualifikuar
7. “NSS”
2.214.134,22 lekë, kualifikuar
8. “Aulona Pol 1”
2.214.134,69 lekë, kualifikuar
9. “International Security Albania”
2.214.134,69 lekë, kualifikuar
10. “Ales”
2.214.134,69 lekë, kualifikuar
11. Lura Security
2.214.134,69 lekë, kualifikuar
12. “SSX”
2.214.134,71 lekë, kualifikuar
13. “Firdeus Security”
2.215.177.00 lekë, kualifikuar
14. “Safe”
2.215.177.00 lekë, kualifikuar
15. “Siguria”
2.215.177.00 lekë, kualifikuar
16. “Global Security”
2.222.800,58 lekë, kualifikuar
17. “Toni Security”
2.222.800,60 lekë, kualifikuar
18. “Eurogjici Security”
2.222.800,60 lekë, kualifikuar
19. “Oktapus”
2.222.800,60 lekë,kualifikuar
II.4. Në datën 08.02.2016 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Ankimuesi pretendon se ofertat me vlerë më të vogël se ajo e
shoqërisë “Trezhnjeva” sh.p.k janë nën koston ligjore.
II.4.1. Nё datёn 12.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.4.2. Nё datёn 16.02.2016 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesё
pranё Komisionit tё Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.5. Në datën 09.02.2016 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor. Ankimuesi kundërshton kualifikimin e shoqërive “Start
2000” sh.p.k, “Myrto Security” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k,
“Leksi Security” sh.p.k, “Arbana Sh.A” sh.p.k, “NSS” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k,
“International Security Albania” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “Lura Security” sh.p.k, “SSX”
sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, dhe “Global Security”
sh.p.k për arsye se ofertat e tyre janë nën koston ligjore.
II.5.1. Në datën 16.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.5.2. Në datën 18.02.2016 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 08.02.2016 opertori ekonomik “SSX” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Ankimuesi kundërshton kualifikimin e shoqërive “Start 2000” sh.p.k,
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“Myrto Security” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Leksi Security”
sh.p.k, “Arbana Sh.A” sh.p.k, “NSS” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “International Security
Albania” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “Lura Security” sh.p.k, për arsye se ofertat e tyre janë nën
koston ligjore.
II.6.1. Nё datёn 17.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit duke e
refuzuar pretendimet e ngritura nga kjo shoqёri.
II.6.2. Nё datёn 19.02.2016 operatori ekonomik “SSX” sh.p.k ka paraqitur ankesё pranё
Komisionit tё Prokurimit Publik, duke ngritur tё njёjtat pretendime si edhe nё autoritetin
kontraktor.
II.7. Nё datёn 11.02.2016 operatori ekonomik “NSS” sh.p.k ka paraqitur ankesё pranё
autoritetit kontraktor. Ankimuesi kundërshton kualifikimin e shoqërive “Start 2000” sh.p.k,
“Trezhnjeva” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Leksi Security” sh.p.k, për arsye se ofertat
e tyre janë nën koston ligjore.
II.7.1. Në datën 17.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.7.2. Nё datёn 19.02.2016 operatori ekonomik ankimues sh.p.k ka depozituar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtën përmbajtje si edhe në autoritetin kontraktor.
II.8. Në datën 10.02.2016 operatori ekonomik “Snajper Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e shoqёrive “Start 2000” sh.p.k,
“Myrto Security” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k, pasi kanё ofertuar nёn koston ligjore.
II.8.1. Në datën 17.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.8.2. Në datën 22.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Snajper Security” sh.p.k ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat
pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.9. Në datën 12.02.2016 operatori ekonomik “Safe” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e shoqёrive “Start 2000” sh.p.k,
“Myrto Security” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Leksi Security”
sh.p.k, “Arbana Sh.A” sh.p.k, “NSS” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “International Security
Albania” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “Lura Security” sh.p.k e “SSX” sh.p.k për arsye se ofertat e
tyre janë nën koston ligjore.
II.9.1. Në datën 17.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.9.2. Në datën 25.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.
II.10. Në datën 12.02.2016 operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e shoqёrive “Start 2000” sh.p.k,
“Trezhnjeva” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Leksi Security” sh.p.k, “NSS” sh.p.k për
arsye se ofertat e tyre janë nën koston ligjore.
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II.10.1. Në datën 17.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.10.2. Në datën 25.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat
pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.11. Në datën 24.02.2016 dhe 01.03.2016 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit
Publik me nr. 210/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 1369/1 prot., datë 22.02.2016
ku jepet informacion lidhur me zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e
ankesave.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankesave si dhe
dokumentave e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k, “Toni
Security” sh.p.k, “SSX” sh.p.k”NSS” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k “Safe” sh.p.k, dhe
“Aulona Pol 1” sh.p.k se ofertuesit me ofertë më të ulët se ajo e secilit prej ankimuesve
është nën koston ligjore, Komisioni i Pokurimit Publik vёren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualfikimit”, “Kapaciteti ekonomik e financiar”,
pika 4, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar plotësimi i kushtit të mëposhtëm:
“Analize e detajuar kostoje e ofertës së paraqitur, për ruajtjen e objektit për periudhën
që prokurohet (24.02.2016-01.01.2017), ku te perfshihen te gjitha shpenzimet qe
kerkohen nga ligji.”
III.1.2. Në shtojcën “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” parashikohet si më poshtë:
“Shërbimi që kërkohet: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve në administrim
të ALUIZNI-t.
 Vendroje gjithësej: 1 (një) sipas koeficientit të llogaritjes për 40 orë punë në javë
për një punonjës shërbimi.
 Shërbim 24 orë i pa ndërprerë për të gjitha ditët (3 turne).
 Punonjës shërbimi gjithsej: 4.8 punonjës.
Afatet e ekzekutimit: nga lidhja e kontratës deri në 01 janar 2017.
Përllogaritja e fondit limit është bërë për afatin 24/02/2016 – 01/01/2017.“
III.1.3. 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
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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.”
III.1.4. 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”. Ndёrsa
në VKM-nё nr. 573, datë 03.7.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
thuhet se: “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.1.5. Referuar nenit 81 të “Kodit të Punës” çdo orë pune e kryer nga ora 19.00 deri në
22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi page jo më pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer midis
intervalit 2.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page 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 per qind 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.1.6. 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”.
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim ofertat ekonomike të
operatorëve ekonomikë të kualifikuar “Start 2000” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k, “Snajper
Security” sh.p.k, “Leksi Security” sh.p.k, “NSS” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k,
“International Security Albania” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “Lura Security” sh.p.k, “SSX”
sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, dhe “Global Security”.
Nga ky shqyrtim si dhe nga përllogaritjet e kryera rezulton se, oferta ekonomike e shoqërisë
“Start 2000” sh.p.k, nuk mjafton për kryerjen e shërbimit sipas parashikimeve të bëra nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit dhe bazën ligjore si më sipër cituar. Ofertat
ekonomike të shoqërive “Trezhnjeva” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Leksi Security”
sh.p.k, “NSS” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “International Security Albania” sh.p.k, “Ales”
sh.p.k, “Lura Security” sh.p.k, “SSX” sh.p.k “Firdeus Security” sh.p.k, “Safe” sh.p.k,
“Siguria” sh.p.k, dhe “Global Security” mjaftojnë për kryerjen e shërbimit tyë kërkuar në
dokumentat e tenderit.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k, përsa i përket operatorit ekonomik
“Start 2000”, qëndrojnë.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k, përsa i përket operatorit
ekonomik “Start 2000” sh.p.k, qëndrojnë.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k, përsa i përket operatorëve
ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Leksi Security” sh.p.k, “NSS”
sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “International Security Albania” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “Lura
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Security” sh.p.k, “SSX” sh.p.k “Firdeus Security” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k,
dhe “Global Security”, nuk qëndrojnë.
Pretendimet e operatorit ekonomik “SSX” sh.p.k, përsa i përket operatorit ekonomik “Start
2000” sh.p.k, qëndrojnë.
Pretendimet e operatorit ekonomik “SSX” sh.p.k, përsa i përket operatorëve ekonomikë
“Trezhnjeva” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Leksi Security” sh.p.k, “NSS” sh.p.k,
“Aulona Pol 1” sh.p.k, “International Security Albania” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “Lura
Security” sh.p.k nuk qëndrojnë.
Pretendimet e operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k, përsa i përket operatorit ekonomik “Start
2000” sh.p.k, qëndrojnë.
Pretendimet e operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k, përsa i përket operatorëve ekonomikë
“Trezhnjeva” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Leksi Security” sh.p.k, nuk qëndrojnë.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Snajper Security” sh.p.k, përsa i përket operatorit
ekonomik “Start 2000” sh.p.k, qëndrojnë.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Snajper Security” sh.p.k, përsa i përket operatorit
ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k, nuk qëndrojnë.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Safe” sh.p.k, përsa i përket operatorit ekonomik “Start
2000” sh.p.k, qëndrojnë.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Safe” sh.p.k, përsa i përket operatorëve ekonomikë
“Trezhnjeva” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Leksi Security” sh.p.k,, “NSS” sh.p.k,
“Aulona Pol 1” sh.p.k, “International Security Albania” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “Lura
Security” sh.p.k e “SSX” sh.p.k, nuk qëndrojnë.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k, përsa i përket operatorit
ekonomik “Start 2000” sh.p.k, qëndrojnë.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k, përsa i përket operatorëve
ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Leksi Security” sh.p.k, “NSS”
sh.p.k, nuk qëndrojnë.
III.1.7. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k, “Toni
Security”, “SSX” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k dhe “Safe” sh.p.k pёrsa i pёrket
shoqёrive “Myrto Security” sh.p.k, e “Arbana Sh.A” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se fati i këtyre shoqërive është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës
06.02.2016, ku këto shoqëri rezultojnë të skualifikuara nga procedura e mësipërme e
prokurimit, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesve. Për më tepër, nga
shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që operatorët ekonomikë “Myrto Security”
sh.p.k dhe “Arbana Sh.A” sh.p.k të jenë ankimuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimet e operatorëve ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k, “Toni Security”,
“SSX” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k dhe “Safe” sh.p.k pёrsa i pёrket shoqёrive “Myrto
Security” sh.p.k, e “Arbana Sh.A” sh.p.k, nuk do të 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 dhe nenit 23 të 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, njëzëri

Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k për
procedurën e “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike të ambjenteve në administrim të ALUIZNI-t” me fond prej 2.370.000 leke (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 01.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Agjencia e
Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale.
2. Të mos pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “Toni Security” sh.p.k, “SSX”
sh.p.k, “NSS” sh.p.k “Snajper Security” sh.p.k, “Safe” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1”
sh.p.k për procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit
ekonomik “Start 2000” sh.p.k, duke e skualifikuar kёtë ofertues.
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 bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k.
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. 210 Protokolli,
Datë 16.02.2016

Nr. 249 Protokolli
Datë 18.02.2016

Nr. 256 Protokolli
Datë 18.02.2016

Nr. 295 Protokolli
Datë 22.02.2016

Nr. 350 Protokolli
Datë 25.02.2016

Nr. 370 Protokolli
Datë 26.02.2016

Nr. 264 Protokolli
Datë 19.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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