REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 69/2017
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 21.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e të gjithë
ofertave të operatorëve ekonomikë të kualifikuar dhe rivlerësimin e
tyre në procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.Ref65050-01-10-2017, me objekt: ”Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë
Fizike
të ambienteve të Teatrit Kombëtar”, me fond limit
2.462.953,80 lekë pa tvsh, zhvilluar në datë 27.01.2017, nga autoriteti
kontraktor Teatri Kombëtar.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Firdeus Security” shpk, nga procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr. Ref-65050-01-10-2017,
me objekt: ”Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike të ambienteve të
Teatrit Kombëtar”, me fond limit 2.462.953,80 lekë pa tvsh, zhvilluar
në datë 27.01.2017, nga autoriteti kontraktor Teatri Kombëtar.
Gjithashtu ngrihen pretendime për kualifikimin e shoqërisë
“Trezhnjeva” shpk.

Ankimues:

“NSS” sh.p.k.
Bulevardi “Zogu i Parë”, Ndërtesa 53, Kati 3, Tiranë
“Firdeus Security” sh.p.k
Blv “Gjergj Fishta”, Pall i ri përballë “diplomat 2” , kati 3, hyrja 1,
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Tiranë.
Autoriteti Kontraktor:

Teatri Kombëtar
Rr.”Seremedin Toptani” , pranë Ministrisë së Brendshme, 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. 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 ankimuesve, 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, 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave 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
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II.1 Në datën 11.01.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit ”Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike të ambienteve të Teatrit Kombëtar”, me fond
limit 2.462.953,80 lekë pa tvsh.
II.2. Në datën 27.01.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 27.01.2017 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Balili-Ko” shpk
nuk ka paraqitur ofertë
2. “Semani Security” shpk
nuk ka paraqitur ofertë
3. “Snajper Security” shpk
2.326.458,36 lekë
4. “Res-03” shpk
2.338.912,90 lekë
5. “Trezhnjeva” shpk
2.409.487,00 lekë
6. “Siguria” shpk
2.409.489,00 lekë
7. “Nazeri 2000” shpk
2.409.489,00 lekë
8. “Ballazhi” shpk
2.409.489,00 lekë
9. “Myrto Security” shpk
2.409.489,00 lekë
10. “A-2000” shpk
2.409.489,00 lekë
11. “Global Security” shpk
2.409.489,00 lekë
12. “Dea Security” shpk
2.409.489,00 lekë
13. “Firdeus Security” shpk
2.409.489,00 lekë
14. “Oktapus” shpk
2.409.489,00 lekë
15. “SSX” shpk
2.409.489,00 lekë
16. “International Security Albania”shpk 2.409.489,00 lekë
17. “Start 2000”shpk
2.409.489,00 lekë
18. “Leksi Security” shpk
2.409.489,00 lekë
19. “Safe” shpk
2.409.489,00 lekë
20. “Flena RB” shpk
2.409.489,00 lekë
21. “Oktapus 1 Security”
2.409.489,00 lekë
22. “Aulona Pol 1 ” shpk.
2.409.489,00 lekë
23. “NSS (Ndreu Security Services)” shpk 2.409.489,00 lekë

i skualifikuar
i skualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i skualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i skualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i skualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar

II.4. Në datën 31.01.2017, operatori ekonomik ankimues “NSS” sh.p.k., kundërshton vendimin e
KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
“Ne daten 27.01.2017, permes faqes se APP jemi informuar per publikimin e renditjes se ofertave
te Procedures se Prokurimit , Kerkese per Propozim me objekt "Sherbimi i ruajtjes me roje private
te ambienteve te Teatrit Kombetar”, me Autoritet Kontraktor Teatri Kombetar.
Shoqeria Ndreu Security Shpk ( NSS ) SHPSF eshte nje shoqeri qe ushtron aktivitet ne fushen e
shoqerive private te sigurise fizike dhe si e tille ka marre pjese ne proceduren e prokurimit te
mesiperme. Ne oferten tone me vlere 2.409.489 leke kemi respektuar te gjitha kostot ligjore te
percaktuara me ligj per pagen, per shtesat mbi page per Turnet e II e te Ill, kontributet e sigurimeve
shoqerore dhe shendetesore, keto te detajuara ze per ze ne analizat e cmimeve perkatese qe kemi
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paraqitur bashke me preventivat dhe oferten tone. Gjithashtu jemi ne zbatim te sakte te
Rekomandimit te KPP.
1.
Eshte kualifikuar ne vend te I, oferta e firmes Trezhnjeva me vlere 2.409.487 lek, qe eshte
oferte nen koston minimale ligjore. Kerkojme nje rivleresim te ofertave dhe skualifikimin e ofertes
se firmes “Trezhnjeva” si oferte nen koston minimale ligjore.
2.
Gjithashtu kerkojme nje rivleresim te te gjithe dokumentave te paraqitura ne tender
te firmave pjesemarrese, pasi ne kerkesat per kualifikim eshte kerkuar:
Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
Kopje te bilancit te vitit 2013 , 2014 dhe 2015 te konfirmuar nga Administrata Tatimore. Ne
plotesim te kesaj pike si dhe bazuar ne ligjet ne fuqi te Republike se Shqiperise, OE te cilet
plotesojne 2 nga 3 treguesit e germes "c" te nenit 41 te ligjit nr. l 0091, date 05.03.2009 "Per
auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te
miratuar" i ndryshuar, krahas bilancit duhet te paraqesin edhe Raportet e Ekspertit Kontabel.
Kerkojme nje rivleresim te ofertave dhe skualifikimin e ofertes te cilat nuk kane shoqeruar bilancet
e vitit 2013 2014 2015 me raportet e Ekspertit Kontabel”.
II.5. Në datën 01.02.2017, me shkresën nr. 78/1 prot, operatori ekonomik ankimues “NSS” sh.p.k.,
është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor duke sqaruar gjithashtu se ka patur një gabim nga ana e autoritetit kontraktor në hedhjen
në sistem të vlerës së ofertuar nga shoqëria “Trezhnjeva” shpk, gabim i cili do të korrigjohet.
II.6. Në datën 03.02.2017, autoriteti kontraktor ka kryer korrigjimin në sistem, duke vendosur
vlerën reale të ofertuar nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk dhe ka njoftuar operatorët
ekonomikë pjesëmarrës, nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e
rivlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Balili-Ko” shpk
nuk ka paraqitur ofertë
2. “Semani Security” shpk
nuk ka paraqitur ofertë
3. “Snajper Security” shpk
2.326.458,36 lekë
i skualifikuar
4. “Res-03” shpk
2.338.912,90 lekë
i skualifikuar
1
5. “Trezhnjeva” shpk
2.409.489,00 lekë
i kualifikuar
6. “Siguria” shpk
2.409.489,00 lekë
i kualifikuar
7. “Nazeri 2000” shpk
2.409.489,00 lekë
i kualifikuar
8. “Ballazhi” shpk
2.409.489,00 lekë
i kualifikuar
9. “Myrto Security” shpk
2.409.489,00 lekë
i kualifikuar
10. “A-2000” shpk
2.409.489,00 lekë
i skualifikuar
11. “Global Security” shpk
2.409.489,00 lekë
i kualifikuar
12. “Dea Security” shpk
2.409.489,00 lekë
i kualifikuar
13. “Firdeus Security” shpk
2.409.489,00 lekë
i skualifikuar
14. “Oktapus” shpk
2.409.489,00 lekë
i kualifikuar
15. “SSX” shpk
2.409.489,00 lekë
i kualifikuar
16. “International Security Albania”shpk 2.409.489,00 lekë
i kualifikuar
17. “Start 2000”shpk
2.409.489,00 lekë
i kualifikuar
18. “Leksi Security” shpk
2.409.489,00 lekë
i kualifikuar
1

Vlera e korrigjuar në sistem e ofertës së operatorit ekonomik “Trezhnjeva” (vlera reale e ofertuar)
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19. “Safe” shpk
2.409.489,00 lekë
20. “Flena RB” shpk
2.409.489,00 lekë
21. “Oktapus 1 Security”
2.409.489,00 lekë
22. “Aulona Pol 1 ” shpk.
2.409.489,00 lekë
23. “NSS (Ndreu Security Services)” shpk 2.409.489,00 lekë

i kualifikuar
i kualifikuar
i skualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar

II.7. Në datën 06.02.2017, pala ankimuese “NSS” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor, duke përcaktuar
nominalisht dhe emrat e operatorëve ekonomikë ankimues për të cilët kërkohet rivlerësimi i
ofertave.
II.8. Operatori Ekonomik “Firdeus Security” shpk më datë 31.01.2017është njoftuar përmes sistemit
të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat se: “Mungon preventivi
mujor”.
II.9. Në datën 31.01.2017, operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k., kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
“"Firdeus Security" shpk paraqiti oferten e saj elektronike per proceduren e prokurimit me Objekt:
"Sherbimi i ruajtjes me roje private te ambienteve te Teatrit Kombetar", zhvilluar nga Teatri
Kombetar me 23.01.2017.
Me date 27.01.2017 u njohem me mesazhin elektronik per klasifikimin perfundimtar te ofertave, ku
njoftohemi se oferta jone eshte skualifikuar me argumentin si me poshte: “Mungon preventivi
mujor”.
Ndaj ketij vendimi te K.V.O po paraqesim Formularin e Ankeses prane "AK", brenda afateve
ligjore,mbeshtetur ne nenin 63 te ligjit 9643 dt.20.11.2006 "Per prokurimin publik", duke
respektuar shkallet e ankimit.
Pretendimi yne rreth vendimit te gabuar te KVO:
1.
Vendimi i KVO per te skualifikuar oferten tone me argumentin se "Mungon preventivi
mujor" eshte me shume se nje absurditet.
Per te permbushur kerkesen e AK, ne kemi paraqitur krahas formularit te ofertes dhe
Preventiv-Analizen e kostos per nje roje ne muaj, ne kete preventiv - analize kemi respektuar te
gjitha detyrimet ligjore per pagen mujore te nje roje ne muaj por gjithashtu kemi analizuar dhe te
gjitha zerat e shpenzimeve sipas parashikimeve te percaktura nga ligji.
Pretendimi i KVO per arsyen e skualifikimit nuk qendron, sepse AK ne DT nuk ka paraqitur nje
Preventiv mujor dhe kete t'ua kerkonte OE per ta plotesuar ne menyre te detyrueshme, por ka
kerkuar qe te paraqitet nje preventiv dhe analize por pa percaktuar se si, preventiv- analize te cilin
ne e kemi bashkilidhur formularit te ofertes.
Në nenin 55 pika 2 te LPP percaktohet se:
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"AK vlereson dhe krahason ofertat e vlefshme, per te percaktuar oferten fituese, ne
perputhje me procedurat dhe kriteret e percaktuara ne DT. Nuk duhet tete perdoret asnje kriter, qe
nuk eshte perfshire ne DT".
Sa me siper referuar dispozites ligjore ndodhemi ne kushtet e parashikura ne nenin 55 pika 2, pra
KVO na skualifikon per dicka qe s’eshte kerkuar ne DT.
Akoma me tej, nese shikojme ofertat e kualifikuara konstatojme se mbi 12 oferta te kualifikuara
kane ofertuar me te njejtin cmim si ne.
2.
Kerkojme qe AK te skualifikoje oferten e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk, si nje
oferte e cila eshte paraqitur nen koston e lejuar nga ligji dhe ne kundershtim me rekomandimin e
APP&KPP”.
II.10. Në datën 01.02.2017, me shkresën nr. 76/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Firdeus
Security” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor, duke sqaruar gjithashtu se ka patur një gabim në hedhjen në sistem të vlerës së
ofertuar për shoqërinë “Trezhnjeva” shpk, gabim i cili do të korrigjohet.
II.11. Në datën 07.02.2017, pala ankimuese “Firdeus Security” sh.p.k, ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.12. Në datën 13.12.2017 dhe 14.02.2017 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik
me nr.prot.177/2 dhe 190/2, shkresat për informacion e autoritetit kontraktor me nr. prot.153, datё
10.02.2017 dhe nr. prot.160, datё 13.02.2017, në lidhje me procedurёn e prokurimit objekt ankimi.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimet e ngritura nga “NSS” shpk, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në ankesën drejtuar pranë K.P.P, operatori ekonomik ankimues “NSS” shpk nuk parashtron
fakte apo dyshime të bazuara, por ngre pretendime a-priori për operatorët e tjerë ekonomikë të
kualifikuar.
III.1.2. 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;”
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III.1.3. Bazuar në sa mësipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimet e tij, ankimuesi duhet të
kishte shoqëruar ankesën e tij me prova, indicie dhe argumenta ose dokumentacionin përkatës, në
bazë të të cilave do të shqyrtohej ankesa. Vlen të ritheksojmë se Komisioni i Prokurimit Publik
është organi më i lartë administrative, 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 Autoriteti 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 mbi bazën e pretendimeve a-priori të pa
argumentuara të operatorëve ekonomik ankimues, të cilët mund lehtësisht të ngrejnë pretendime për
të gjitha kriteret në dokumentat e tenderit por pa pasur asnjë provë apo indicie argumentuese se ku e
bazojnë ankesën e tyre.
III.1.4. Operatori ekonomik 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 të tjerë ekonomikë. Theksojmë se
mospërmbushja e kriterit apo kushteve të vendosura nga autoriteti kontraktor 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.1.5. 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.1.6. 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 pro-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 qëndron mbi 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.1.7. Një ankim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicie 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.1.8. 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. Komisioni i Prokurimit Publik refuzon të
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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 “NSS” shpk nuk merren shqyrtim.
II.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k, për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyen se “Mungon preventivi mujor”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.2.1. Në Shtojcën 6, nëndarja 2 “Kritere e veçanta të kualifikimit”, Kapaciteti ekonomik dhe
financiar, pika 5 të dokumentave të tenderit, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar::
“ Operatorët ekonomikë krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqesin Preventivin mujor te
shpenzimeve dhe Analizën e Çmimit me përllogaritje konkrete, për koston e shërbimit të ofruar për
një punonjës shërbimi, ku të përfshihen të gjitha detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë,
shtesat turni II dhe turni III (NENI 81K.P), dite festash dhe pushimi, leje e zakonshme, sigurimet
shoqërore e shëndetësore, kosto armatimi, kosto uniforme, kosto ndërlidhje dhe fitimin e shoqërisë.
Mosparaqitja e këtij preventivi, analizës së çmimit dhe ofertimi nën koston minimale ligjore përbën
shkak për skualifikimin e operatorëve ekonomikë”.
III.2.2. Nga verifikimet në SPE rezulton se operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” shpk
ka paraqitur :
-Formular oferte;
-Analizën e kostos për një roje në muaj.
III.2.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” 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.
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.2.4. Komisioni i Prokurimit vëren se, në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor për të
dorëzuar “Preventivin mujor te shpenzimeve dhe analizën e çmimit me përllogaritje konkrete”,
operatori ekonomik “Firdeus Security” shpk ka dorëzuar përveç formularit të ofertës dhe një analizë
të hollësishme të përllogaritjeve të kryera për të gjitha zërat e shpenzimeve të parashikuara në
preventivin e rojeve. Komisioni sqaron se analiza e kostos dhe preventivi, të cilat shoqërojnë
formularin e ofertës, i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë sa më të qartë të
mënyrës së përllogaritjes të kostos së shërbimit që do të ofrohet nga operatori ekonomik.
Në këtë kontekst dhe duke parasysh se:
- oferta vlerësohet në total dhe jo në zëra apo periudha të veçanta;
-formulari i ofertës është një dokument standard i miratuar nga Agjensia e Prokurimit Publik,
formatit të të cilit duhet t’ju përmbahen me rigorozitet të gjitha autoritet kontraktore në një
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procedurë prokurimi; Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues
“Firdeus Security” shpk plotëson kriterin e lartpërmendur, kriter i vendosur nga AK .
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Firdeus Security” shpk qëndron.
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, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me Nr.Ref-65050-01-10-2017, me objekt: ”Shërbimi i Ruajtjes dhe
Sigurisë Fizike të ambienteve të Teatrit Kombëtar”, me fond limit 2.462.953,80 lekë pa tvsh,
zhvilluar në datë 27.01.2017, nga autoriteti kontraktor Teatri Kombëtar.
2. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k për procedurën e
prokurimit Kërkesë për propozim”, me nr. REF-65050-01-10-2017, me objekt: ”Shërbimi i
Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike të ambienteve të Teatrit Kombëtar”, me fond limit
2.462.953,80 lekë pa tvsh, zhvilluar në datë 27.01.2017, nga autoriteti kontraktor Teatri
Kombëtar.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik
“Firdeus Security ” sh.p.k, duke e kualifikuar 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 “Firdeus Security” shpk.
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. 177 Prot ;Datë 06.02.2017
Nr. 190 Prot ;Datë 07.02.2017
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