REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 146/2016
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 17.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO-së i datës 10.02.2016 mbi
kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Snajper Security” sh.p.k.,
“Leksi Security” sh.p.k., “Start 2000” sh.p.k., “NSS” sh.p.k.,
“International Security Albania” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k.
dhe “Toni Security” sh.p.k. në procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozime”, nr. REF-21996-01-21-2016, me objekt “Shërbim me
roje private për Universitetin e Arteve, viti 2016, Tiranë”, me fond
limit 2.575.250 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 04.02.2016, nga
autoriteti kontraktor Universiteti i Arteve.
Shfuqizimi i vendimit mbi skualifikimin e shoqërisë “Start 2000”
sh.p.k. nga procedura e mësipërme e prokurimit.
Shfuqizimi i vendimit mbi kualifikimin e shoqërive “NSS” sh.p.k.,
“International Security Albania” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security”
sh.p.k.
Shfuqizimi i vendimit mbi kualifikimin e shoqërive “Snajper
Security” sh.p.k., “Leksi Security” sh.p.k., “Start 2000” sh.p.k.,
“NSS” sh.p.k., “International Security Albania” sh.p.k., “Eurogjici
Security” sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k., “Firdeus Security” sh.p.k.,
“Arbana Sh.A.” sh.p.k., “Aulona Pol. 1” sh.p.k., “Global Security”
sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., “Safe” sh.p.k. dhe
“Oktapus” sh.p.k.
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Ankimues:

“Firdeus Security” sh.p.k.
Blv. “Gjergj Fishta”, Pall. i ri përballë “Diplomat 2, K.3, H.1,
Tiranë.
“Start 2000” sh.p.k.
Rruga “Budi”, Nr. 19, Tiranë.
“Toni Security” sh.p.k.
Rruga “Lidhja e Prizrenit”, Lagja 8, Pall.10/1, Kat 1. Tiranё.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
Rruga “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti i Arteve
Sheshi “Nënë Tereza”, Nr. 2, 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 ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të 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.
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I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më
pas kanë paraqitur ankesë 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.
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 21.01.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21996-01-21-2016, me objekt “Shërbim me roje
private për Universitetin e Arteve, viti 2016, Tiranë”, me fond limit 2.575.250 lekë pa TVSH,
zhvilluar në datë 04.02.2016, nga autoriteti kontraktor Universiteti i Arteve.
II.2. Në datën 04.02.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 10.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Snajper Security” sh.p.k.
“Leksi Security” sh.p.k.
“Start 2000” sh.p.k.
“NSS” sh.p.k.
“International Security Albania” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Toni Security” sh.p.k.
“Firdeus Security” sh.p.k.
“Arbana Sh.A.” sh.p.k.
“Aulona Pol. 1” sh.p.k.
“Global Security” sh.p.k.
“Ales” sh.p.k.
“Dea Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Safe” sh.p.k.
“Oktapus” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k.

2.207.635,29 Lekë (pa TVSH),
2.285.833,44 Lekë (pa TVSH),
2.285.913,64 Lekë (pa TVSH),
2.293.752,30 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,25 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,25 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,35 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,78 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,78 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,78 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,78 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,78 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,78 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,85 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,85 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,85 Lekë (pa TVSH),
2.295.356,22 Lekë (pa TVSH),

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
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II.4. Në datën 12.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton kualifikimin e shoqërive “Snajper Security”
sh.p.k., “Leksi Security” sh.p.k., “Start 2000” sh.p.k., “NSS” sh.p.k., “International Security
Albania” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “Toni Security” sh.p.k., duke pretenduar se
ofertat ekonomike të tyre janë nën koston minimale ligjore.
II.4.1. Në datën 15.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 159/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.4.2. Në datën 17.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e
paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Start 200” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij “Nuk plotëson kriterin:
Listëpagesat e punonjësve të vulosura nga tatimet për çdo muaj të vitit 2015, në të cilat të jenë të
përfshirë një numër jo më pak se 11-punonjës, ku të jenë të përfshirë drejtuesi ligjor dhe ai
teknik.”, duke pretenduar se ka dorëzuar vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranë dhe
formularët ESIG 02/a për kontributin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, ku përfshihen
mbi 30 punonjës të siguruar nga 20 të kërkuar nga autoriteti kontraktor. Janë paraqitur Urdhërpagesat 1900 për sigurimet shoqërore e shëndetësore për periudhën Janar-Dhjetor 2015.
Gjithashtu, listëpagesat janë deklaruar në formë elektronike janë dorëzuar të nxjerra nga sistemi
elektronik i Tatimeve.
II.5.1. Në datën 16.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 159/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Start 200” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.5.2. Në datën 19.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Start 200” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 15.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton kualifikimin e shoqërive “NSS” sh.p.k.,
“International Security Albania” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k., duke pretenduar se
ofertat ekonomike të tyre janë nën koston minimale ligjore.
II.6.1. Në datën 16.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 165/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.6.2. Në datën 22.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton kualifikimin e shoqërive “Snajper Security”
sh.p.k., “Leksi Security” sh.p.k., “Start 2000” sh.p.k., “NSS” sh.p.k., “International Security
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Albania” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k., “Firdeus Security” sh.p.k.,
“Arbana Sh.A.” sh.p.k., “Aulona Pol. 1” sh.p.k., “Global Security” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Dea
Security” sh.p.k., “Safe” sh.p.k. dhe “Oktapus” sh.p.k., duke pretenduar se:
 Ofertat ekonomike të tyre janë nën koston minimale ligjore;
 Nuk kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të matyruara të energjisë
elektrike për muajin Dhjetor 2015;
 Nuk kanë Përgjegjës Shërbimi dhe Grup të Gatshëm;
II.7.1. Në datën 17.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 171/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.7.2. Në datën 26.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.8. Në datën 23.02.2016 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 ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në datën 21.01.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21996-01-21-2016, me objekt “Shërbim me roje
private për Universitetin e Arteve, viti 2016, Tiranë”, me fond limit 2.575.250 lekë pa TVSH,
zhvilluar në datë 04.02.2016, nga autoriteti kontraktor Universiteti i Arteve.
III.1.1. Në datën 04.02.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
III.1.2. Në datën 10.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Snajper Security” sh.p.k.
“Leksi Security” sh.p.k.
“Start 2000” sh.p.k.
“NSS” sh.p.k.
“International Security Albania” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Toni Security” sh.p.k.

2.207.635,29 Lekë (pa TVSH),
2.285.833,44 Lekë (pa TVSH),
2.285.913,64 Lekë (pa TVSH),
2.293.752,30 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,25 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,25 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,35 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
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“Firdeus Security” sh.p.k.
“Arbana Sh.A.” sh.p.k.
“Aulona Pol. 1” sh.p.k.
“Global Security” sh.p.k.
“Ales” sh.p.k.
“Dea Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Safe” sh.p.k.
“Oktapus” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k.

2.293.753,78 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,78 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,78 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,78 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,78 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,78 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,85 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,85 Lekë (pa TVSH),
2.293.753,85 Lekë (pa TVSH),
2.295.356,22 Lekë (pa TVSH),

i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i skualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;

III.1.3. Në procedurën në fjalë, shërbimi i kërkuar nga autoriteti kontraktor është llogaritur të
kryhet për periudhën 322 ditë, në 1 (një) vendroje, 4.82 roje, me shërbim 24 orë [turni I+II+III].
Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” përcaktohet: “Shërbimi ruajtjes me roje civile për llogari
të Universitetit të Arteve, do të kryhet:
 në 1 (një) vend roje;
 me 4.82 Roje;
 Kujdes!: në zbatim të rekomandimeve të instucioneve përgjegjëse për prokurimet publike
në RSH (APP dhe KPP), operatorët ekonomik të paraqesin oferta ekonomike bazuar
vetëm në kosto mujore, që për vitin 2016 i referohet mesatares prej 30.5 ditësh në muaj.
 Autoriteti Kontraktor, Vlerësimin e operatorëve ekonomikë do ta bëjë vetëm në kosto
mujore.”
1. Shërbimi do të kryhet me roje të paisur me mjetet mbrojtje.
2. Rojet duhet të jenë të pajsur me uniformë pa ta cilën nuk pranohen në shërbim si dhe
mjet identifikimi me fotografi.
3. Rojet duhet të kenë shenjën dalluese të shoqërisë sipërmarrëse.
Në shtojcën 11 “Shërbimi dhe grafiku i ekzekutimit” përcaktohet:
Shërbimi që kërkohet:
Shërbimi i ruajtjes dhe Sigurisë Fizik të personelit dhe objekteve të Universitetit të Arteve,
do të kryet për periudhën, 14.02.2016 deri 31.31.2016, (KUJDES: periudhë referuese);
Ky shërbim do te kryhet:
 për çdo ditë;
 për 24 orë, përfshirë: ditët e Shtuna, të Diela dhe në ditët e Festave Zyrtare.
Shërbimi do të kryet i përqendruar me 1 (një) vend roje, të përcaktuar në mjediset e UART, por
sipas rregullave të brendshme, roja duhet të qarkullojë në të gjithë territorin e UART, objekt
ruajtje.
Afatet e ekzekutimit.
Afati i ruajtjes me roje civile të UART - do të jetë:
 322 ditë (periudhë referuese)
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Në shtojcën 12 “Termat e Referencës” përcaktohet: “Objekti dhe qëllimi i shërbimit: ... Rojet të
jenë të pajisur me pajisje (mjete) mbrojtëse, me uniformë të veçantë dhe dokumente që vërtetojnë
identitetin e tyre.”
Detyrat kryesore te rojes:
 Roja përdor armën në bazë të ligjit Nr. 7449, datë 05. 01.1991.

III.1.4. Nisur nga kerkesat e mësipërme, konkretisht përcaktimit “Autoriteti Kontraktor,
Vlerësimin e operatorëve ekonomikë do ta bëjë vetëm në kosto mujore”, Komisioni i Prokurimit
Publik, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur nga ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar
nga autoriteti kontraktor, ka konstatuar se operatorët ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë
prokurimi kanë ofertuar me ofertat mujore si mëposhtë:
“Leksi Security” sh.p.k.
“Snajper Security” sh.p.k.
“Start 2000” sh.p.k.
“NSS” sh.p.k.
“International Security Albania” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Toni Security” sh.p.k.
“Firdeus Security” sh.p.k.
“Arbana Sh.A.” sh.p.k.
“Aulona Pol. 1” sh.p.k.
“Global Security” sh.p.k.
“Ales” sh.p.k.
“Dea Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Safe” sh.p.k.
“Oktapus” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k.

216.515.28 lekë/muaj (pa TVSH),
216.647,23 lekë/muaj (pa TVSH),
216.674,27 lekë/muaj (pa TVSH),
217.417,28 lekë/muaj (pa TVSH),
217.417,37 lekë/muaj (pa TVSH),
217.417,37 lekë/muaj (pa TVSH),
217.417,37 lekë/muaj (pa TVSH),
217.417,42 lekë/muaj (pa TVSH),
217.417,42 lekë/muaj (pa TVSH),
217.417,42 lekë/muaj (pa TVSH),
217.417,42 lekë/muaj (pa TVSH),
217.417,42 lekë/muaj (pa TVSH),
217.417,42 lekë/muaj (pa TVSH),
217.417,42 lekë/muaj (pa TVSH),
217.417,42 lekë/muaj (pa TVSH),
217.417,42 lekë/muaj (pa TVSH),
217.417,28 lekë/muaj (pa TVSH),

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;

III.1.5. Lidhur me sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se në shtojcat e
lartpërmendura, autoriteti kontraktor ka përcaktuar se vlerësimin e ofertave të operatorëve
ekonomikë do ta kryejë vetëm referuar kostos mujore ndërsa, në renditjen përfundimtare të
vlerësimit të kryer nga KVO në datën 10.02.2016, ofertat e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës
janë vlerësuar dhe renditur, duke i’u referuar ofertës totale për periudhën 322 ditë.
III.1.6. KPP gjykon se, përcaktimi prej autoritetit kontraktor në DT se vlerësimi i operatorëve
ekonomikë do të kryhet vetëm referuar kostos mujore, ka bërë që disa operatorë të ofertojnë
referuar vlerës mujore e disa të tjerë referuar periudhës totale të shërbimit (322 ditë). Gjithashtu,
mosrrespektimi prej autoritetit kontraktor i kushtit të sipërcituar, duke rendituar operatorët
ekonomikë pjesëmarrës referuar ofertës ekonomike totale për periudhën 322 ditë dhe jo referuar
kostos mujore, ka bërë që operatorë ekonomikë, të cilët kanë ofertuar me vlerë ekonomike
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mujore më të ulët se të tjerë, të renditen më poshtë (referuar vlerës ekonomike), pasi oferta e tyre
është vlerësuar dhe renditur referuar ofertës totale të shërbimit (322 ditë) dhe jo asaj mujore.
Pra, mosrespektimi prej autoritetit kontraktor i kushtit të sipërcituar, në rastin konkret ka krijuar
konfuzion mbi operatorët ekonomikë, të cilët, në përputhje me legjiclacionin mbi prokurimet,
kanë ushtruar të drejtën e ankimimit pranë autoritetit kontraktor dhe KPP, duke i’u referuar
renditjes të publikuar në S.P.E. në datën 10.02.2016, renditje kjo jo e rregullt, në kundërshtim me
përcaktimet e sipërcituara të autoritetit kontraktor në DT.
Për sa u argumentua më sipër, duke qenë se veprimet e autoritetit kontraktor kanë shërbyer si
pengesë për konkurrencën e drejtë, në kundërshtim me parimet e përgjithshme të prokurimit
publik të përcaktuara në nenin 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kjo procedurë prokurimi duhet të
anulohet, pasi në rastin konkret ndodhemi në kushtet e parashikuara në nenin 64, pika 3,
shkronja “b”, të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ku thuhet
shprehimisht se: “Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se një
vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji, ka të
drejtë: … b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor,
të nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato
specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj.”

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 marrë në shqyrtim ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Firdeus
Security” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k., “Start 2000” sh.p.k. dhe “Toni Security” sh.p.k.,
për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21996-01-21-2016, me
objekt “Shërbim me roje private për Universitetin e Arteve, viti 2016, Tiranë”, me fond
limit 2.575.250 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 04.02.2016, nga autoriteti kontraktor
Universiteti i Arteve.
2. Anulimin e procedurёs së mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë ankimues “Firdeus Security” sh.p.k., “Start 2000” sh.p.k., “Toni Security”
sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k.
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5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 228 Prot.; Datë 17.02.2016; Nr. 265 Prot.; Datë 19.02.2016; Nr. 296 Prot.; Datë 22.02.2016;
Nr. 378 Prot.; Datë 26.02.2016;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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