KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 116/2017
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 08/03/2017 shqyrtoi ankesat me:

Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
për kualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë “Polsaiz”
shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Myrto Security” shpk për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt
“Shërbim me roje private” me Nr. REF-65640-01-24-2017 me
fond limit 3,888,200 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 06.02.2017
nga autoriteti kontraktor Spitali Lushnje.
Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
kualifikimin
e
ofertës
së
operatorëve
ekonomikë
“Nazeri 2000” sh.p.k, “Eurogjici Security” shpk dhe “Polsaiz”
shpk për procedurën e mësipërme të prokurimit.

Ankimues:

“Nazeri 2000” shpk
Adresa: Rr “Kavajës” Qendra Condor, Kati II
Tiranë
“Myrto Security” sh.p.k.
Adresa: Lagjia “Kastriot”, Rr. “Brigada e 11 Sulmuese”, Godina
Albtelecom
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Fier
Autoriteti Kontraktor:

Spitali Lushnje
Adresa: Lagja Xhevdet Nepravishta
Lushnje

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 të ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
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. 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.3. 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 objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
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II.1. Në datën 24.01.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt “Shërbim me roje private” me Nr. REF-6564001-24-2017 me fond limit 3,888,200 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 06.02.2017 nga autoriteti
kontraktor Spitali Lushnje.
II.2. Në datën 06.02.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrative,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesit dhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor ,
rezulton se në datën 09.02.2017, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë
pjesëmarës, me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Elezaj” shpk
“Polsaiz” shpk
“Myrto Security” shpk
“Eurogjici Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Semani” shpk

3,880,884.33 lekë
skualifikuar;
3,880,924.51 lekë
kualifikuar;
3,880,925.37 lekë
kualifikuar;
3,880,925.37 lekë
kualifikuar;
3,880,925.37 lekë
kualifikuar
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

II.4. Në datën 14.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
kualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë “Polsaiz” shpk, “Eurogjici Security” shpk,
“Myrto Security” shpk në procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[...]
i. Së pari Autoriteti kontraktor duhet të skualifikojë shoqërinë “Polsaiz” pasi kjo shoqëri
nuk ka përmbushur shpenzimet e detyrueshme ligjore.... Pra kjo shoqëri ka ofertuar në
nën koston ligjore të lejuar.
ii. Së dyti autoriteti duhet të skuaifikojë shoqërinë Polsaiz, Eurogjici Security, Myrto
Security pasi nuk ka përmbushur kriterin e kritereve të veçanta për kualifikim, “Subjekti
SHPSF duhet të paraqesë vërtetim për shlyerjen e taksave vendore në vendin ose në
vendet ku ushtrojnë aktivitetin dhe kanë selitë e tyre kryesore dhe ato sekondare për vitin
2015,2016. Për sa më sipër AK duhet të skualifikojë shoqërinë Polsaiz, Eurogjici
Security, Myrto Security pasi nuk kanë paraqitur vërtetim që kanë shlyer taksat për të
gjithë vendet ku ushtrojnë aktivitetin dhe kanë selitë e tyre krysore dhe ato sekondare për
vitin 2015,2016 sipas kërkesës së dhënë në dst. Autoriteti duhet të skualifikojë të gjitha
shoqëritë të cilat nuk përmbushin kërkesat e dhëna në dst.
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iii. Së treti autoriteti duhet të skualifikojë shoqërinë Polsaiz, Eurogjici Security, Myrto
Security pasi nuk kanë përmbushur kërkesën e Kapaciteti Teknik, pika 5 “Operatori
ekonomik duhet të paraqesë Vërtetim lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier i
lëshuar jo më parë se 3 muaj nga hapja e ofertave i cili përmban: - Konfirmim për
ushtrim profesioni të rojes për të paktën 9 punonjës të shoqëruar me listën emëroreQendër kontrolli brenda territorit të qarkut Fier, grup të gatshëm, përgjegjës shërbimi
dhe mjete shërbimi. Shoqëria Eurogjici, Polsaiz, Myrto Security nuk e kanë përmbushur
këtë kërkesë pasi në vërtetimin e dpq nuk pasqyrohet të jetë jo më parë se 3 muaj dhe të
ketë 9 punonjës, listë emërore, grup të gatshëm, përgjegjës, mjete. Si dhe këto shoqëri
“Eurogjici Polsaiz nuk kanë përmbushur kërkesën e Ak pasi licencat profesionale (
certifikatat e punonjësve) nuk janë të vlefshme brenda afatit 4-vjeçar referuar ligjit për
SHPSF nr.75/2014 datë 20.07.2014 neni 5 pika 5 për numrin e kërkuar nga Ak. Sa më
sipër AK duhet të skualifikojë shoqërinë Polsaiz, Eurogjici Security, Myrto Security pasi
nuk përmbushin kërkesën e dhënë nga Ak.
iv. Autoriteti duhet të skualifikojë shoqërinë Polsaiz, Eurogjici Security, Myrto Security pasi
nuk kanë përmbushur kërkesën kapaciteti teknik “autorizim individual për “ngritje dhe
shfrytëzim të pavarur radikomunikimi dhe radio alarmi” lëshuar nga Autoriteti
Komunikimeve Postare dhe Elektronike (AKEP) me rreze mbulimi në qytetin e Lushnjes (
ose Qarkun Fier) dhe pagesat për vitet 2015,2016 pranë AKEP. Pra shoqëria Polsaiz,
Eurogjici Security, Myrto Security nuk plotëson dokumentacionin e nevojshëm për akep
me zonë mbulimi zonën e kërkuar nga Ak si dhe nuk kanë kryer pagesat për vitet
2015,2016.
[....]”
II.5. Në datën 16.02.2017 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.256/2 prot datë 16.02.2017 i
kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri
2000” shpk
II.5.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...]
i. Në lidhje me pretendimin e parë tuajin për skualifikimin e operatorit ekonomik “Polsaiz”
për ofertë nën koston ligjore, pasi morëm në shqyrtim ofertën e operatorit Polsaiz
arritëm në konkluzion se oferta e paraqitur nga ky operator nuk është nën koston ligjore.
ii. Për pretendimin e dytë që operatorët ekonomikë “Polsaiz” ‘Myrto Security” dhe
“Eurogjici Security” nuk kanë paraqitur vërtetim për pagimin e taksave lokale nuk
qëndron pasi operatorët në fjalë kanë paraqitur vërtetimet që tregojnë shlyerjen e
detyrimeve në vendin ku këta kanë selinë e tyre kresore dhe të tjera sekondare.
iii. Pretendimi i tretë për skualifikimin e operatorëve “Polsaiz” “Myrto Security” dhe
“Eurogjici Security” nuk qëndron pasi operatorët ekonomikë janë të pajisur me vërtetim
nga DPQ Fier dhe kanë numër punonjësish sipas kritereve të kërkuara nga Ak të
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shoqëruar me listë emërore gjithashtu kanë qendër kontrolli brenda territorit të qarkut
Fier, grup të gatshëm , përgjegjës shërbimi dhe mjete shërbimi.
iv. Pretendimi i katërt nuk qëndron pasi operatorët ekonomikë “Polsaiz”, Myrto Security”
dhe “Eurogjici Security” janë të pajisur me autorizim nga AKEP me rreze mbulimi në
qarkun Fier, qytetin Lushnje etj. Dhe kanë kryer pagesat për vitet 2015,2016.
v. Në lidhje me licencat profesionale ( certifikatat e punonjësve) Ak ka kërkuar certifikatat
për drejtuesin teknik dhe për titullar subjekti ( të cilat operatorët “Polsaiz”, “Myrto
Security” dhe “Eurogjici Security” i kanë brenda afatit 4 vjeçar) dhe jo për secilin
punonjës, pra pretendimi juaj për “pavlefshmërinë e licencës së punonjësve nuk
qëndron”[...]”
II.6. Në datën 21.02.2017 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 13.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
kualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “Eurogjici Security”
shpk dhe “Polsaiz” shpk për procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.7.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[...]
i. Referuar dispozitave dhe kriterit të sipërcituar që ofertat e operatorëve “Nazeri 2000”
shpk, “Polsaiz” dhe “Eurogjici Security” të konsiderohen të vlefshme duhej ti provonte
autoritetit kontraktor se ka të linçencuar ( certifikuar) pranë Drejtorisë Vendore të
Polcisë Fier minimalisht 9 punonjës shërbimi për kryerjen e shërbimit të shoqërimit të
vlerave monetare, nënkategoria I.3.A. duke paraqitur certifikatat për punonjës shërbimi
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policsë Fier për të paktën 9 punonjës. Certifikatat për
punonjës shërbimi lëshuar nga Drejtoria Vendore e Polcisë Fier për të paktën 9 punonjës
e të paraqitura nga këta operator si pjesë e ofertës, që të konsiderohen të vlefshme, sipas
përcaktimit të dispozitave të sipërcituar duhet të jenë të lëshuara brenda afatit 4 vjeçar,
pra të jenë të lëshuar jo më parë se datë 06.02.2013. Këta operator nuk kanë paraqitur
certifikatat e punonjësve të shërbimit brenda afatit 4 vjeçar të vlefshme e për rrjedhojë
nuk plotësojnë kriterin e sipërcituar.
Gjithashtu këta operator nuk provojnë se:
ii. Kanë paguar detyrimet për faturat e konsumit të energjisë elektrike ndaj OSHEE sha në
objektet që kanë në pronësi ose në përdorim, sipas vendodhjes së ushtrimit të aktivitetit
regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Përmbushja e detyrimeve ndaj OSHEE
Sha në të gjitha objektet në pronësi ose në përodorim në të gjitha qytetet sipas
vendodhjes së ushtrimit të aktivitetit të deklaruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit është
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iii.
iv.
v.
vi.

lehtësisht e verifikueshme nga vetë akti “Vërtetim Debie....” lëshuar nga OSHEE Sha ku
do pasqyrohen edhe kontratat për të cilat operatori ekonomik ka kryer pagesat ku çdo
numër kontrate fillon me inicialet e Drejtorisë Rajonale të OSHEE Shha si psh Tirana
TR, Elbasani, EL, Fier FR etj ( shtojca 6).
Kanë realizuar shëbrime të ngjashme gjatë 3 viteve të fundit në objekt dhe vlerës sipas
përcaktimit në shtojcën 6 “Kapaciteti teknik” pika 1.
Kanë në pronësi ose në përdorim automjete sipas dokumentacionit dhe afatit të
vlefshmërisë së tyre sipas përcaktimit në shtojcën 6 “kapaciteti teknik” pika 10.
Nuk kanë asnjë ngjarje dhe masë administrative sipas përcaktimit në shtojcën 7
“Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë”. Pika 5
Ndërsa operatorit ekonomik “Polsaiz” përveç sa më sipër ti shtohet si arsye për
refuzimin/skualifikimin” e ofertës dhe që oferta financiare e paraqitur prej tij është nën
koston ligjore pasi vjen në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi si dhe
praktikën e konsoliduar nga KPP... [....]”

II.8. Në datën 16.02.2017 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.265/2 prot datë 16.02.2017 i
kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën e operatorit ekonomik “Myrto
Security” shpk
II.8.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...]
i. Në lidhje me pretendimin e parë tuajin për skualifikimin e operatorit ekonomik “Polsaiz”
“Eurogjici Security” dhe “Nazeri 2000” AK ka kërkuar certifikata për drejtuesin teknik
dhe për titullar subjekti ( të cilat operatorët Polsaiz, Nazeri 2000 dhe “Eurogjici
Security” i kanë brenda afatit ligjor) dhe jo për secilin punonjës, pra pretendimi juaj për
“pavlefshmërinë e licencës së punonjësve nuk qëndron”
ii. Të gjitha pretendimet e tjera të tuajat nuk qëndrojnë pasi operatorët “Polsaiz” ,
“Eurogjici Security” dhe “Nazeri 2000” kanë vërtetuar se:
a. kanë paguar detyrimet për OSHEE
b. kanë realizuar shërbime të ngjashme gjatë 3 viteve të fundit me të njëjtin objekt
c. nuk kanë asnjë mase administrative sipas përcaktimit të shtojcës 7
d. kanë në përdorim/pronësi automjete. [...]”
II.6. Në datën 24.02.2017 operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 01.03.2017 me anë të shkresës nr. 305/1 prot datë 27.02.2017, autoriteti
kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk dhe “Myrto Security”
shpk për kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Polsaiz” shpk me argumentin se oferta e tij është nën koston
ligjore, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;
III.1.1. Në shotjcën 9 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” i dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi autoriteti kontraktor ka parashikuar kryerjen e shërbimit si më poshtë
vijon;
Sherbimi që kërkohet:
Sherbimi i ruajtjes se sigurise fizike te teritorit te spitalit.
Sherbimi ne hyrje te portes do te jete 24 oresh ,i organizuar me 3 turne
Sherbimi ne ambjente te tjera do te jete 24 oresh, i organizuar me 3 turne
Nga ana e entit prokurues do te ushtrohet kontroll gjate zbatimit te kryerjes se sherbimit.
Cdo date 5 te muajt pasardhes do te sillet prane Entit Prokurues fatura per sherbimet e kryera e
shoqeruar edhe me listen e personave qe paguhen dhe qe jane te siguruar ne menyre qe te behet
pagesa.
Afati I pageses eshte 15 dite nga paraqitja e fatures.
Afatet e lëvrimit:
Afatet e ekzekutimit eshte parashikuar nga nenshkrimi I kontrates deri me 6 muaj
Duke pasur parasysh volumin e sherbimeve ; Ne spital do te kete dy pasta sherbimi 24
oreshe,operatori ekonomik ne dhenien e ofertes ekonomike te kete parasyshe legjislacionin ne
fuqi per pagen mimimale,veshtiresit e turnit te dyte dhe te trete,dhe sigurimet shoqeroree
shendetesore dhe pages te tjera te detyrueshme nga ligji per policine private. Te gjithe ofertat qe
nuk plotesojne mbulimin me page minimale ,vershtiresin per turnin e dyte dhe te trete dhe
sigurimet shoqerore e shendetesore dhe pagesa te tjera te detyrueshme nga ligji per policine
private do te jene te pa vlefshme.
Oferta duhet te jepet e specifikuar per nje roje relativishte dhe per 9 roje ,per afatin kohore nje
muaj respektivishte oferta duhe te deklarohet dhe per afatin 9.5 muaj, e detajuar per pagen
minimale ,shtesat per veshtiresit e turneve te dyta dhe te treta,sigurimeve shoqerore dhe
shendetesore,dhe shpenzime te tjera te parashikuara ne ligj per sherbimin e ruajtjes me roje.
Te gjitha ofertat qe nuk mbulojne shpenzimet e parashikuar ne ligje per pagen minimale , shtesat
per veshtiresit e turneve te dyta dhe te treta,sigurimeve shoqerore dhe shendetesore do te quhen
te pa vlefshme pra do te skualifikohen.
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periudhën 24 Shkurt – 31 Dhjetor 2017.
III.1.2. 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.1.3. 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.1.4. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2013 “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
gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë)
lekë”.
III.1.5. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00
deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer
midis intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë 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% 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”.
III.1.7. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar, kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga
autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik, pas përllogaritjeve të kryera, konstaton se
oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Polsaiz” sh.p.k, në total, nuk mjafton për mbulimin e

8

shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje, sic parashikohet
aktet ligjore dhe nëligjore në fuqi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk dhe “Myrto Security” shpk për
skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Polsaiz” shpk me argumentin se është nën koston
ligjore të lejuar qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga operatorët ekonomikë ankimues “Nazeri
2000” sh.p.k. dhe “Myrto Security” shpk mbi skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik
“Polsaiz” shpk në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm qëndron dhe gjendja e tij (e operatorit
ekonomik “Polsaiz” shpk) faktike juridike pas arsyetimit të K.P.P. mbetet e skualifikuar,
shqyrtimi në themel i pretendimeve të tjera të palës ankimuese nuk ndryshojnë gjendjen juridike
të këtij operatori ekonomik e për rrjedhojë nuk do të merren në shqyrtim në respekt të parimit të
ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për kundërshtimin e
vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës së operatorëve
ekonomikë “Eurogjici Security” shpk, “Myrto Security” shpk dhe pretendimet e operatorit
ekonomik “Myrto Security” shpk për kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave për kualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “Eurogjici
Security” shpk, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në ankesën drejtuar pranë K.P.P, operatorët ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k.
dhe “Myrto Security” shpk nuk parashtrojnë fakte apo dyshime të bazuara, por ngrejnë
pretendime a-priori për operatorët e tjerë ekonomikë të kualifikuar duke ngritur pretendime se
nuk plotësojnë kërkesat e veçanta të kualifikimit, parashikuar në dokumentet e tenderit për
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III.3.2. Referuar Vendimit nr. 184, datë 17.03.2010 të Këshillit të Ministrave, “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;”
III.3.3. Bazuar në sa mësipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimet e tij, ankimuesi
duhet të kishte shoqëruar ankesën e tij me prova, indicje dhe argumenta ose dokumentacionin
përkatës, në bazë të të cilave do të shqyrtohej kjo ankesë. Vlen të ritheksojmë se Komisioni i
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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 KVO e Autoritetit 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.
III.3.4. Operatori ekonomik e 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 ekonomikë të tjerë. Theksojmë se
mospërmbushja e kriterit 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.3.5. 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.3.6. 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 proaktiv, 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 qendron mbi kurrizin e
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.3.7. Një ankim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicje 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.3.8. 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. Një prej tyre është edhe
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parimi juridik i cila thekson faktin se gjykata vendos në bazë të akuzave ( pretendimeve) dhe
provave. Komisioni i Prokurimit Publik refuzon të 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 ankimuesve nuk merren shqyrtim.
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 operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk vetëm mbi pretendimet
për skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Polsaiz” shpk për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt “Shërbim me roje private” me Nr. REF65640-01-24-2017 me fond limit 3,888,200 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 06.02.2017
nga autoriteti kontraktor Spitali Lushnje.
2. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk vetëm mbi pretendimet
për skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Polsaiz” shpk për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “Polsaiz” sh.p.k.
dhe të korrigjojë shkeljet, duke e skualifikuar këtë operator ekonomik.
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 që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomië “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Myrto 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. 257 Protokolli; Datë 21.02.2017; Nr 284 Protokolli; Datë 24.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
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