REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
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Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Kundërshton kualifikimin e operatorëve të tjerë duke kërkuar
skualifikimin e tyre në procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozime” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit
me roje të kategorisë 1.3.A, Qarku Lezhë” me fondi limit 1.994.865,84
(një milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e tetëqind e
gjashtëdhjetë e pesë presje tetëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH, zhvilluar
më datë 27.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare Sh.a.
Kundërshton kualifikimin e operatorëve të tjerë duke kërkuar
skualifikimin e tyre në procedurën e mësipërme të prokurimit.
Kundërshton kualifikimin e operatorit tjetër ekonomik duke kërkuar
skualifikimin e tij në procedurën e mësipërme të prokurimit.

Ankimues:

“Trezhnjeva” sh.p.k
Adresa: Lagjia “Partizani” Pall 90/1 B. Curri
“Eurogjici Security” sh.p.k.
Adresa: Rruga “Adem Jashari”, Lagja 8, H.10, Ap.3, Tiranë
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“Nazeri 2000” sh.p.k
Adresa: Rruga “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë
Autoriteti Kontraktor: Posta Shqiptare Sh.a
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, 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”,
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 çështjet 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, 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.
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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 17.04.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit
me roje të kategorisë 1.3.A, Qarku Lezhë” me fondi limit 1.994.865,84 (një milion e nëntëqind e
nëntëdhjetë e katër mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë presje tetëdhjetë e katër) Lekë pa
TVSH, zhvilluar më datë 27.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare Sh.a.
II.2. Në datën 04.05.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“2 LX” sh.p.k.

1.552.068 Lekë (pa TVSH),

“Nazeri 2000” sh.p.k.

1.560.938 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;

“Trezhnjeva” sh.p.k.

1.573.562 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;

i kualifikuar;

“Eurogjici Security” sh.p.k. 1.585.243 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;
II.4. Në datën 11.05.2015, operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin operatorëve të tjerë.
II.4.1Në datën 11.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 1809/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik duke i refuzuar ankimimin.
II.4.2. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si më poshtë:
Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërive “2 LX” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k në procedurën
e mësipërme të prokurimit pasi [....]nuk kanë llogaritur saktë pushimin vjetor, pagën sipas ligjit
75/2014 dhe sigurimet shoqërore mbi këtë pagë. Oferta nën koston ligjore.
Për këtë arsye, klasifikimi i KVO-së është i pabazuar në ligj.
Kërkojmë skualifikimin e shoqërive “2 LX” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k dhe shpalljen fitues
të ofertës sonë.
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II.5.1. Në datën 07.05.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar skualifikimin e operatorëve të tjerë
ekonomikë.
II.5.2 Në datën 11.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 1783/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik duke i refuzuar ankimimin.
II.5.3. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar skualifikimin e
operatorëve të tjerë ekonomikë si më poshtë:
Së pari operatorët ekonomikë “2LX” sh.p.k, “Nazeri 200” sh.p.k dhe “Trezhnjeva” sh.p.k nuk
kanë llogaritur lejen e zakonshme.
Së dyti shtesat e turnit të dytë nuk janë përllogaritu në masën 1.153,45 lekë.
Së treti AK ka thënë se shtesat e T II operatori ekonomik 2 LX nuk i ka përllogaritur për 30.41
ditë po për 26 ditë. Kjo gjë bie në kundërshtim me Vendimet e KPP-së.
Nuk kanë llogaritur total pagën dhe shtesat në vlerën e duhur.
Nuk kanë llogaritur shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.
Nuk kanë përllogaritur vlerën e armatimit.
Nuk kanë llogaritur total vlerën për një roje/ muaj [...]
Nuk kanë llogaritur total vlerën pa tvsh.[...]
Si rrjedhim ofertat e këtyre operatorëve janë nën koston minimale të lejuar me ligj.
Kundërshtojmë shoqëritë “Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k sepse nuk disponojnë
qendër kontrolli sipas kërkesve të autoritetit kontraktor.
Kundërshtojmë shoqëritë “Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k sepse nuk disponojnë
AKEP sipas kërkesve të autoritetit kontraktor ku të ketë fushë mbulimi në cdo qendër rrethi të
Qarkut ku kërkohet kryerja e shërbimit.
II.5.1. Në datën 08.08.2015, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar skualifikimin e operatorit tjetër ekonomik.
II.5.2. Në datën 11.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 1790/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik duke i refuzuar ankimimin.
II.5.3. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si më poshtë:
Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë “2LX” sh.p.k pasi:
Nuk ka parashikuar pagën minimale sipas ligjit;
Nuk ka parashikuar vështirësitë e turnit të dytë sipas kodit të punës.
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Nuk ka parashikuar lejen e zakonshme sipas kodit të punës
Nuk ka parashikuar saktë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore
Nuk ka përllogaritur saktë shpenzimet armatimit.
Kërkojmë skualifikimine shoqërisë “2LX” sh.p.k pasi nuk ka plotësuar kërkesat e autoritetit
kontraktor dhe nuk ka përmbushur detyrimet. Oferta është nën koston ligjore.
II.7 Në datën 22.05.2015 nëpërmjet shkresës nr. 1964/1 prot., datë 22.05.2015 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 ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k, se operatorët ekonomikë nuk kanë
përllogaritur kostot sipas legjislacionit në fuqi, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. 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.1.2. 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.1.3. 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
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gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë)
lekë”.
III.1.4. Në shtojcën 7 të dokumentave të tenderit Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 3 nga
ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar:
Operatori ekonomik duhet të shoqërojë formularin e cmimit me analizë kosto të detajuar për
pagën bazë, të gjitha shtesat mbi pagën, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, shpenzimet për
armatim, ndërlidhje, leje për ushtrim profesioni, shpenzimet për uniformën e shpenzime të tjera
dhe fitimin e shoqërisë.
Në shtojcën 7 të dokumentave të tenderit ”Kapaciteti ekonomik dhe financiar” kërkohet:
Shënim: Ofertuesit, në ofertën ekonomike, duhet të parashikojnë të gjitha detyrimet ligjore për
kryerjen e këtij shërbimi.
Gjithashtu tek shtojca 9 “Specifikimet Teknike” Shërbimi që kërkohet:
Për ruajtjen e objekteve të mësipërme punonjësit e shërbimit të pajisen me uniformë, armatim,
municion, pajisje speciale të cilat duhet të plotësojnë kushtet teknike të përdorimit sipas
urdhrave dhe rregulloreve të Ministrisë së Rendit Publik.
Shërbimi me roje të kategorisë 1.3A do të kryhet në 6 ditë pune (nga e Hëna – në të Shtunë) në
godinat e zyrave qendër Filiali Lezhë dhe Degëve Laç dhe Mirditë, për një kohë prej 6 orë e 40
min. (gjashtë orë e dyzet minuta) në ditë të ndara nga ora 08.00 - 11.20 dhe 16.40-20.00.
Për ditët e festave zyrtare, kur ato përkojnë me ditët e punës javore, shërbimi me roje i
kategorisë 1.3A do të kryhet në përputhje me Ligjin nr. 7961 datë 12.07.1995, Kodin e Punës (i
ndryshuar). Kreu IX, Kohëzgjatja e Punës dhe e Pushimeve, neni 76 e vijues.
Afati i kontratës për këtë shërbim do të jetë 1 (një ) vit duke filluar nga dita e nënshkrimit të
kontratës, ku firma private e SHRSF përgjigjet për ruajtjen dhe sigurinë e objekteve dhe
personelin e Filialit të Postës sh.a. Lezhë dhe Degët në varësi.
Tabela e numrit të rojeve të kategorisë “1.3.A” në Filialin e Postës sh.a. Lezhë.

Filiali/Degë
Dega e Postës Lezhë
Dega e Postës Laç
Dega e Postës Mirditë
Totali

Numri rojeve të
Kategorisë
"1.3.A"
1 roje
1 roje
1 roje
3 roje

Vendndodhja e rojeve sipas Filialit dhe
Degëve të Postës
Godina e zyrave Qendër Lezhë,
Godina e zyrave Qendër Laç
Godina e zyrave Qendër Mirditë
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Afatet e ekzekutimit: Shërbimi kërkohet të realizohet për gjatë një viti nga data e
nënshkrimit të Kontratës.
III.1.5. Nisur nga kerkesat e mësipërme, Komisioni, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur nga
ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, vlerëson se:
Nisur nga ankesat e operatorëve ekonomikë ankimues, lidhur me ofertën ekonomike të
operatorëve ekonomikë “2LX” sh.p.k., “Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k nga
përllogaritjet e kryera nga Komisioni i Prokurimit Publik rezulton se, këto të fundit, në
përllogaritjen e ofertës së tyre, kanë 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 nё koston ligjore.
Rrjedhimisht, pretendimet e parashtruar prej ankimuesve “Nazeri 2000” sh.p.k, “Trezhnjeva”
sh.p.h dhe “Eurogjici Security” sh.p.k në lidhje me kostot, nuk qëndrojnë.

III.2 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k se shoqëritë
“Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k, duhet të skualifikohen“sepse nuk disponojnë
AKEP sipas kërkesve të autoritetit kontraktor ku të ketë fushë mbulimi në cdo qendër rrethi të
Qarkut ku kërkohet kryerja e shërbimit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” “Kapaciteti teknik” të dokumentave
të procedurës së mësipërme të prokurimit, nga ana e autoritetit kontraktor tek pikat 2.3.4 është
parashikuar plotësimi i kërkesës si vijon:
Operatori ofertues duhet të paraqesë Autorizim Individual për ngritje dhe shfrytëzim sistemi të
pavarur radiokomunikacioni, lëshuar nga AKEP-i, ku të ketë fushë mbulimi në çdo Qendër rrethi
të Qarkut ku kërkohet kryerja e sherbimit.
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k. rezulton se, këto operatorë ekonomike për plotësimin e kriterit
kanë dorëzuar:
A. Autorizim Individual për “Trezhnjeva” sh.p.k Nr. 129, datë 31.01.20144 me anë të të cilit
vërtetohet se:
Në pikën 3.1 tek Aneksi 1 Destinacioni Final Qyteti Lezhe 10 km
Në pikën 3.1 tek Aneksi 2 Destinacioni Final Qyteti Laç 10 km
Në pikën 3.1 tek Aneksi 3 Destinacioni Final Qyteti Rubik 10 km
B. Autorizim Individual për “Nazeri 2000” sh.p.k Nr. AI-U1457, datë 27.02.20144 me anë
të të cilit vërtetohet:
Tek Aneksi 2/1 Zona ku afrohet shërbimi Qyteti Lezhe 15 km
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Tek Aneksi 2/1 Zona ku afrohet shërbimi Qyteti Laç 10 km
Tek Aneksi 2/1 Zona ku afrohet shërbimi Rrethi i Mirditës 10 km
III.2.3. Në nenin 46, pika 1, 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. Sa më sipër, KPP gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i 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 ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron kapacitetet teknike.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k., dhe
“Trezhnjeva” sh.p.k me dokumentacionin e dorëzuar prej tyre e plotësojnë kriterin e
lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit .
Përsa më sipër, pretendimet e ankimuesit nuk qëndrojnë.
III.3.Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k se shoqëritë
“Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k, duhet të skualfikohen pasi “nuk disponojnë
qendër kontrolli sipas kërkesve të autoritetit kontraktor”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” “Kapaciteti teknik” të dokumentave
të procedurës së mësipërme të prokurimit, nga ana e autoritetit kontraktor tek pikën 2.3.7 është
parashikuar plotësimi i kërkesës si vijon:
-

Operatori ofertues duhet të paraqesë Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Lezhë
që disponon Qendër të Menaxhimit dhe të Kontrollit për ushtrim aktiviteti në Qarkun
Lezhë.
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III.3.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k. rezulton se, këto operatorë ekonomike për plotësimin e kriterit
kanë dorëzuar:

-

Vërtetim nr. 103 datë 02.02.2015 me anë të të cilit vërtetohet se:
[…] operatori ekonomik “Nazeri 2000” Security ushtron aktivitet në Qarkun e
Lezhës,[…] ka qendrën e kontrollit të shërbimeve (me qendër Laç, Kurbin);

-

Vërtetim nr. 298 datë 08.04.2015 me anë të të cilit vërtetohet se:
[…] operatori ekonomik “Trezhnjeva” Security ushtron aktivitet në Qarkun e Lezhës,[…]
ka qendrën e kontrollit të shërbimeve (në Lagjen “Nënë Tereza” pranë Kishës
Ortodokse, me dy turne);

III.3.3. Në nenin 46, pika 1, 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.3.4. Sa më sipër, KPP gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i 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 ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron kapacitetet teknike.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k., dhe
“Trezhnjeva” sh.p.k me dokumentacionin e dorëzuar prej tyre e plotësojnë kriterin e
lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi kan ë
paraqitur dokumentin, vërtetim lëshuar nga DPQ Lezhë sipas kërkesave të autoritetit kontraktor.
Përsa më sipër, pretendimet e ankimuesit nuk qëndrojnë.
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
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“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, me shumicë votash
Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Eurogjici Security”
sh.p.k. “Trezhnjeva” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurёn e prokurimit
“Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me
roje të kategorisë 1.3.A, Qarku Lezhë” me fondi limit 1.994.865,84 (një milion e
nëntëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë presje tetëdhjetë e
katër) Lekë pa TVSH, zhvilluar më datë 27.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Posta
Shqiptare Sh.a.
2. Autoriteti kontraktor lejohet 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. 907 Protokolli; Nr. 909 Protokolli; Nr. 918 Protokolli;
Datë 15.05.2015;
Datë 15.05.2015;
Datë 15.05.2015;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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