KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.410/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:

Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 27.06.2019 shqyrtoi ankesat me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Anakonda Security” shpk, “Mandi 2K” dhe “Myrto
Security” shpk në procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”,
me Nr.REF-15970-03-29-2019, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me
roje private në TEC Vlorë”– Marreveshje Kuadër - me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”,
me fond limit 3,250,000 lekë (pa tvsh) zhvilluar në datën 11.04.2019
nga autoriteti kontraktor “Petrol Alba” sha në likuidim”.
Shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë “Semani
Security” dhe “Star Security Service” shpk në këtë procedurë
prokurimi”.
“Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Star Security Service” shpk në procedurën e prokurimit
objekt ankimi”.

Ankimues:

“Nazeri 2000” shpk
Rruga “Kavajës”, Qëndra Condor, kati II, Tiranë.
“Star Security Service” shpk
Lagjja “Pavarësia”, Rr.”Transballknike”, Pallati Drita, Vlorë.
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Autoriteti Kontraktor:

“Pertol Alba” sha në likuidim
Rruga: “Kavajës”, Ndërtesa Industriale Nr. 1, 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 Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018,
datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e
pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ër e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë qenë operatorë
ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të
shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, 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. Operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës
pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, ndërsa operatori ekonomik “Star
Security Service” shpk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit
kontraktor, por nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë Komisionit të
Prokurimit Publik.

II
Rrethanat e çështjes
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II.1 Në datën 29.03.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.REF-15970-03-29-2019, me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes me roje private në TEC Vlorë”– Marreveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të
gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 3,250,000 lekë (pa tvsh)
zhvilluar në datën 11.04.2019 nga autoriteti kontraktor “Pertol Alba” sha në likuidim”.
II.2. Në datën 16.04.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës, janë njoftuar elektronikisht nëpërmjet
sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi klasifikimin e ofertave dhe ofertuesit e
skualifikuar si vijon:
1. Semani Security
3158904.92
skualifikuar
2. Star Security Service
3160155.60
skualifikuar
3. Anakonda Security
3160218.16
kualifikuar
4. Aulona Pol 1
3160218 .16
kualifikuar
5. Mandi 2K
3160218 .16
kualifikuar
6. Myrto Security
3160218 .16
kualifikuar
7. Nazeri 2000
3160218 .16
kualifikuar

II.3. Në datën 19.04.2019, operatori ekonomik “Nazeri 200” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e mësipërm të AK, në lidhje me kualifikimin e
disa operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurime, si dhe shtimin e arsyeve të
skualifikimit për disa të tjerë, me pretendimet si më poshtë vijon:
“Eshte kualifikuar pa te drejte shoqerite “Anakonda Security” shpk, “Aulona Pol 1” shpk, “Mandi
2K” dhe “Myrto Security”shpk, si dhe duhet te shtohen arsye skualifikimi per shoqerite “Semani
Security” shpk dhe “Star Security Service” shpk, per te cilen po ju paraqesim argumentimin tone si
me poshte:
1.
Se pari, Ak duhet te skualifikoje shoqerite “Anakonda Security” shpk, “Aulona Pol 1” shpk,
“Mandi 2K” dhe “Myrto Security”shpk, si dhe te shtoje arsye skualifikimi per shoqerite “Semani
Security” shpk dhe “Star Security Service” shpk pasi nuk kane ofertuar sipas kerkeses se dhene ne
DST kapaciteti teknik pika 6 " Operatoret ekonomike duhet te paraqesin analizen e kostos per
oferten e paraqitur (sipas tabeles tek Shtojca 1 – Sqarime, pasi keto nuk kane paraqitur analizen e
kostos sipas kerkeses se dhene per nje vendroje ne muaj si dhe nuk kane paraqitur as preventivin
sipas kerkeses shtojca 1.
2.
Se dyti, Ak duhet te skualifikoje duhet te skualifikoje shoqerite “Anakonda Security” shpk,
“Aulona Pol 1” shpk, “Mandi 2K” dhe “Myrto Security”shpk, si dhe te shtoje arsye skualifikimi
per shoqerite “Semani Security” shpk dhe “Star Security Service” shpk, pasi nuk kane plotesuar
formularin e ofertes sipas formatit dhe tabeles me zerat e dhene nga AK ne DST ku kerkohet te jepet
cmimi njesi, cmimi total per nje vendroje ne muaj dhe cmimi neto per 12 muaj. Si dhe per
shoqerine “Semani Security” shpk, “Star Security Service” shpk duhet te shtohen arsye skualifikimi
pasi kane ofertuar nen koston ligjore per page minimale, shtesa turni, sigurime.
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3.
Se treti, Ak duhet te skualifikoje shoqerine “Aulona Pol 1” shpk dhe duhet te shtohen
arsye skualfikimi per shoqerite “Star Security Service” shpk, pasi nuk kane permbushur kerkesen e
AK sipas shtojces 4 "Deklarate Mbi Permbushjen E Kritereve Te Pergjithshme " ku te shprehet per
emrat e te gjithe Personave ne cilesine e anetarit te organit administrativ, drejtuesit ose
mbikeqyresit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca perfaqesuese, vendimmarrjeje ose
kontrolluese brenda operatorit ekonomik qe nuk jane ose kane qene te denuar me vendim gjyqesor
te formes se prere per asnje nga veprat penale, te percaktuara ne nenin 45/ 1 te LPP. Sipas
ekstrakti te QKR Aulona Pol duhej te kete emrat e Z. Flamur Cela, Sulejman Kalaja, Agim
Alimemaj , llir Gjoci , Sotir Lito, Lulezim Xhelili. Star duhet te kete emrat e Agron Murati , Dervish
Hykaj .
Pra keto shoqeri nuk e kane permbushur kete kerkese pasi nuk kane paraqitur te gjithe personat te
cilet administrojne, jane ortake apo drejtues dhe qe kane kompetenca perfaqesuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik .
4.
Se katerti, Ak duhet te skualifikoje “Mandi - 2k” shpk , “Myrto Security” shpk dhe duhet te
shtohen arsye skualifikimi per shoqerite “Star Security Service” shpk pasi nuk kane
permbushur kerkesen e AK teknik pika 6 ku kerkohen "Ofertuesi duhet te kete grup te gatshem",
keto shoqeri nuk pasqyruar se kane grup te gatshem ne vertetimin qe leshohet nga drejtoria e
policies.
5. Se pesti, Ak duhet te skualifikoje “Aulona-Pol- 1” shpk, “Mandi - 2k”, “Myrto Security” shpk
pasi nuk permbush shtojca 7 pasi nuk kane paraqitur vertetim per shlyerjen e detyrimeve te
maturuara te oshee per muajin shkurt 2019. Si dhe nuk kane paraqitur shtojcen 1/1 Deklarate "Per
paraqitje Oferte te Pavarur"
Nga argumentimet e bera sa me siper kerkojme nga AK te skulifikohen shoqerite
“Anakonda Security” shpk, “Aulona Pol 1” shpk, “Mandi 2K” dhe “Myrto Security”shpk, si dhe
duhet te shtohen arsye skualfikimi per shoqerite “Semani Security” shpk dhe “Star Security
Service” shpk, pasi kane ofertuar nen koston ligjore dhe nuk permbushin kerkesat e kerkuara nga
AK ne DST ”.
II.3.1. Autoriteti kontraktor më datë 25.04.2019, me shkresen nr.prot.43/7 i ka kthyer përgjigje
ankimuesit “Nazeri 2000” shpk duke e pranur pjesërisht ankesën dhe më konkretisht:
1. Pretendimin se “Ak duhet te skualifikoje shoqerine Aulona-Pol-1 , dhe duhet te
shtohen arsye skualfikimi per shoqerite Star Security Service pasi nuk kane permbushur
kerkesen e AK sipas shtojces 4 "Deklarate Mbi Permbushjen E Kritereve Te Pergjithshme "
ku te shprehet per emrat e te gjithe Personave ne cilesine e anetarit te organit administrativ,
drejtuesit ose mbikeqyresit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca perfaqesuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik qe nukjane ose kane qene te
denuar me vendim gjyqesor te formes se prere per asnje nga veprat penale, te percaktuara
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ne nenin 45/ 1 te LPP. Sipas ekstrakti te QKR Aulona Pol duhej te kete emrat e Z. Flamur
Cela, Sulejman Kalaja, Agim Alimemaj , llir Gjoci , Sotir Lito, Lulezim Xhelili. “Star
Security Service” shpk, duhet te kete emrat e Agron Murati, Dervish Hykaj.
2. Pretendimin se “Ak duhet te skualifikoje Aulona-Pol- I pasi nuk ka paraqitur shtojcen 1/1
Deklarate "Per paraqitje Oferte te Pavarur”; duke skualifikuar operatorin ekonomik
“Aulona Pol 1” shpk dhe duke shtuar arsye skualifikimi për operatorin ekonomik “Star
Security Service” shpk.
II.3.2. Në datën 02.05.2019, pala ankimuese “Nazeri 2000” shpk, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, si me poshtë vijon:
“Eshte kualifikuar pa te drejte shoqeria Anakonda Security,Aulona-Pol-1 , Mandi - 2k ,
Myrto Security dhe duhet te shtohen arsye skualifikimi per shoqerite Semani Security, Star
Security Service per te cilen iu drejtuam Ak me ane te ankeses date 19.04.2019 nr.43/3 prot
dhe per te cilen marrim pergjigjen nr.43/7 date 25.04.2019 ku pranohet pjeserisht ankesa
jone. Per kete arsye po i drejtohemi KPP-se dhe po ju paraqesim argumentimin tone si me
poshte:
1.
Se pari, Ak duhet te skualifikoje shoqerine Anakonda Security, Mandi - 2k, Myrto
Security dhe duhet te shtohen arsye skualifikimi per shoqerite Semani Security, pasi nuk
kane ofertuar sipas kerkeses se dhene ne DST kapaciteti teknik pika 6 " Operatoret
ekonomike duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur. (sipas tabeles tek
Shtojca 1 - Sqarime) " pasi keto nuk kane paraqitur analizen e kostos sipas kerkeses se
dhene per nje vendroje ne muaj si dhe nuk kane paraqitur as preventivin sipas kerkeses
shtojcal
2.
Se dyti, Ak duhet te skualifikoje shoqerine Anakonda Security , Mandi - 2k , Myrto
Security dhe duhet te shtohen arsye skualfikimi per shoqerite Semani Security, pasi nuk
kane plotesuar formularin e ofertes sipas formatit dhe tabeles me zerat e dhene nga AK ne
DST ku kerkohet te jepet cmimi njesi, cmimi total per nje vendroje ne muaj dhe cmimi neto
per 12 muaj. Si dhe per shoqerine Semani Security, Star Security Service duhet te shtohen
arsye skualifikimi pasi kane ofertuar nen koston ligjore per page minimale , shtesa turni ,
sigurime.
3.
Se treti, Ak duhet te skualifikoje Mandi - 2k , pasi nuk kane permbushur kerkesen e
AK kapaciteti teknik pika 6 ku kerkohen "Ofertuesi duhet te kete grup te gatshem " , keto
shoqeri nuk kane te pasqyruar se kane grup te gatshem ne vertetimin qe leshohet nga
drejtoria e policise vlore.
4.
Se katerti, Ak duhet te skualifikoje Mandi - 2k, ,pasi nuk permbush shtojca 7 pasi nuk
kane paraqitur vertetim per shlyerjen e detyrimeve te maturuara te oshee per muajin shkurt
2019. Si dhe nuk kane paraqitur shtojcen 1/1 Deklarate "Per paraqitje Oferte te Pavarur".
Pika si me poshte eshte pranuar nga AK :
5.
Se pesti, Ak duhet te skualifikoje shoqerine Aulona-Pol-1 , dhe duhet te shtohen
arsye skualfikimi per shoqerite Star Security Service pasi nuk kane permbushur kerkesen e
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AK sipas shtojces 4 "Deklarate Mbi Permbushjen E Kritereve Te Pergjithshme " ku te
shprehet per emrat e te gjithe Personave ne cilesine e anetarit te organit administrativ,
drejtuesit ose mbikeqyresit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca perfaqesuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik qe nuk jane ose kane qene te
denuar me vendim gjyqesor te formes se prere per asnje nga veprat penale, te percaktuara
ne nenin 45/ 1 te LPP. Sipas ekstrakti te QKR Aulona Pol duhej te kete emrat e Z. Flamur
Cela, Sulejman Kalaja, Agim Alimemaj , llir Gjoci , Sotir Lito, Lulezim Xhelili. Star duhet te
kete emrat e Agron Murati , Dervish Hykaj .
Nga argumentimet e bera sa me siper kerkojme nga AK te skualifikoje shoqerite Anakonda
Security, Aulona-Pol-1 , Mandi- 2k, Myrto Security dhe duhet te shtohen arsye skualfikimi per
shoqerite Semani Security, Star Security Service pasi kane ofertuar nen kosotn ligjore dhe nuk
permbushin kerkesat e kerkuara nga AK ne DST.”
II.4. Në datën 16.04.2019, operatori ekonomik “Star Security Service” shpk është vënë në dijeni
mbi arsyen e skualifikimit, si më poshtë vijon:
“Operatori ekonomik nuk ka paraqitur vertetim per shkelje penale te administratorit dhe drejtuesve
teknike. Oferta ekonomike e paraqitur nga OE eshte nen kosto ligjore sepse perllogaritjet per
shtesat e turnit te II,III,si dhe shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesorejane
gabim(pjesa pas presjes)”.
II.4.1 Në datën 23.04.2019 operatori ekonomik “Star Security Service” shpk ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij dhe shtimin e arsyeve të
skualifkimit të disa prej operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi, si vijon:
“OE “Star Security Service” shpk, ne date 16.04.2019 u njohem me vleresimin e tenderit "Sherbimi
i ruajtjes me roje private ne TEC Vlore" (faza e vleresimit te tenderit) nga Autoriteti Kontraktor
"Petrol Alba" sh.a.
Ne rubriken mesazhe ka ardhur skualifikimi nga ana e Komisionit te Vleresimit te Ofertave per keto
arsye:“Operatori ekonomik nuk ka paraqitur vertetim per shkelje penale te administratorit dhe
drejtuesve teknik.”
o
Ne e kundershtojme kete pike sepse “Star Security Service” shpk ka ngarkuar ne system
SPE shtojcen 4 te DST se publikuar nga ju ne te cilen perfshihet edhe administratori I shoqerise,
Z.Agron Murati. Bashkangjitur me ankesen keni edhe kopjen e shtojces 4.
o
Ndersa per sa i perket Drejtuesit teknik nuk permendet ne asnje pike qe duhet nje
vertetim i tille.
•
Oferta ekonomike e paraqitur nga OE eshte nen kosto ligjore sepse perllogaritjet per
shtesat e turnit te I dhe III, si edhe shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetsore jane gabim
(pjesa pas presjes).
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o
Ne e kundershtojme edhe kete pike sepse llogaritjet jane bere te sakta dhe sipas
legjislacionit ne fuqi, perkatesisht:
•
Paga baze eshte 39.000 leke, ne zbatim te VKM m. 809 date 26.12.2018," Per
percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi", Ligji Nr. 7961, date 12.7.1995, "Kodi i
Punes i Republikes se Shqiperise", te ndryshuar, Ligji 7512014 "Per Sherbimin Privat te
Sigurise Fizike".
Ndersa per nje vendroje:
39000 * 4.98 = 194 220 leke

Paga orare eshte:
39.000/174ore = 224.137 leke/ore, e rrumbullakosur nga ne eshte 224.1 leke/ore.
•

Formula se si llogaritet shtesa per turnin e II per 1 roje eshte:

Paga orare * 3 ore (nga ora 19.00 deri ne oren 22.00) *20% * 30.5 dite (sipas
udhezimit
nr.prot.233,
date
14.02.2019
i
KPP)
/
4.98
roje.
Dmth
224.1*3*20%*30.514.98= 823.5 leke per 1 roje, ndersa per nje vend roje 823.5 * 4.98 =
4101.03 e rrumbullakosur nga ne 4101 leke/ vendroje me 3 turne.
•

Formula se si llogaritet shtesa per turnin e III per 1 roje eshte:

Paga orare * 8 ore (nga ora 22.00 deri ne oren 06.00) * SO% * 30.5 dite (sipas
udhezimit
nr.prot.233, date
14.02.2019
i
KPP)
/
4.98
roje.
Dmth
224.1*8*50%*30.514.98= 5490 leke per 1 roje,
Ndersa per nje vendroje: 5490 * 4.9
= 27340.2 leke/vendroje me 3 turne.
•
Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetesore 16.7% * (Shpenzime per page
baze + Shtese mbi page per turnin II+ Shtese mbi page per turnin III). Ne
rastin tone eshte llogaritur 16.7% * (39 000 + 823.5 + 5490) = 16.7% * 45
313.5 = 7567.3 leke / 1 roje
Ndersa per nje vend roje eshte:
7567.3 * 4.98 = 37 685.1 leke /vendroje

Sic e shikoni ne perllogaritje nuk ka asnje gabim, as pas presjes dhjetore si edhe ne baze
te udhezimit te dates 01.04.2015 "Rekomandime mbi menyren e zhvillimit te procedures
se prokurimit per marrjen e sherbimit privat te ruajtjes fizike" ne te cilin thuhet
shprehimisht: “Llogaritjet e zerave te shpenzimeve, nuk duhet te kalojne dy shifra pas presjes
dhjetore”.
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Ne kemi respektuar, ne perputhje te plote me ligjin, edhe kete udhezim .
Per kete arsye kerkojm rivlersim te procedures ne fjale”.
II.4.2. Nëpërmjet shkresës nr. prot. 43/4, datë 30.04.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit “Star Security Service” shpk, duke mos pranuar pretendimet e tij.
II.4.3. Në datën 10.05.2019 operatori ekonomik “Star Security Service” shpk ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 15.05.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.prot.788/2,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 43/13, datë 14.05.2019; ndërsa në datën 21.05.2019 është
protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.prot.838/2, shkresa e autoritetit kontraktor
nr. 43/15, datë 20.05.2019, ku bashkëngjitur ndodhet dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës
së prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton

III.1. Para shqyrtimit në themel të pretendimeve (Thema decidendum) të operatorit ekonomik
ankimues “Nazeri 2000” shpk, KPP gjykon të ndalet fillimisht në ligjshmërinë e veprimeve të
autoritetit kontraktor dhe më konkretisht rezulton se referuar informacionit të administruar në
fashikullin e shqyrtimit administrativ, rezulton se në datën 11.04.2019 autoriteti kontraktor zhvilloi
procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
III.1.1. Referuar parashtrimeve me shkrim të ankimuesit, rezulton se në datën 16.04.2019 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.
III.1.2. Referuar parashtrimeve me shkrim të ankimuesit, rezulton se në datën 19.04.2019 operatori
ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk ka dorëzuar ankesë pranë autoritetit kontraktor duke
kundërshtuar kualifikimin e ofertës të operatorëve ekonomikë “Anakonda Security” shpk, “Aulona
Pol-1”, “Mandi 2K” dhe “Myrto Security” shpk, si dhe duke kërkuar shtimin e arsyeve të
skualifikimit për operatorët ekonomikë “Semani Security” dhe “Star Security Service” shpk në
procedurën e mësipërme të prokurimit.
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III.1.3. Referuar informacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesit, rezulton se autoriteti kontraktor e ka trajtuar ankesën e
operatorit ekonomik ankimues dhe nëpërmjet shkresës me nr.prot.43/7, datë 25.04.2019 autoriteti
kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e pranuar pjesërisht ankesën e
tij dhe konkretisht pretendimet si më poshtë:
1. “Ak duhet te skualifikoje shoqerine Aulona-Pol-1 , dhe duhet te shtohen arsye
skualfikimi per shoqerite Star Security Service pasi nuk kane permbushur kerkesen e AK
sipas shtojces 4 "Deklarate Mbi Permbushjen E Kritereve Te Pergjithshme " ku te shprehet
per emrat e te gjithe Personave ne cilesine e anetarit te organit administrativ, drejtuesit ose
mbikeqyresit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca perfaqesuese, vendimmarrjeje ose
kontrolluese brenda operatorit ekonomik qe nukjane ose kane qene te denuar me vendim
gjyqesor te formes se prere per asnje nga veprat penale, te percaktuara ne nenin 45/ 1 te
LPP. Sipas ekstrakti te QKR Aulona Pol duhej te kete emrat e Z. Flamur Cela, Sulejman
Kalaja, Agim Alimemaj , llir Gjoci , Sotir Lito, Lulezim Xhelili. Star duhet te kete emrat e
Agron Murati , Dervish Hykaj.
2. “Ak duhet te skualifikoje Aulona-Pol- I pasi nuk ka paraqitur shtojcen 1/1 Deklarate "Per
paraqitje Oferte te Pavarur”; duke skualifikuar operatorin ekonomik “Aulona Pol 1” shpk
dhe duke shtuar arsye skualifikimi për operatorin ekonomik “Star Security Service” shpk.
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjithashtu vëren se autoriteti kontraktor nuk ka kryer
procesin e rivlerësimit të procedurës së prokurimit në SPE, pasi ka pranuar pjesërisht ankesën e
operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk, duke skualifikuar operatorin ekonomik
“Aulona Pol 1” shpk, si dhe duke shtuar arsye skualifikimi për “Star Security Service” shpk.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, referuar dokumentacionit të administruar në
fashikullin e shqyrtimit administrativ, parashtrimeve me shkrim të operatorit ekonomik ankimues,
si edhe aktit mbi trajtimin e ankesës nga ana e autoritetit kontraktor, ankesa e operatorit ekonomik
“Nazeri 2000” shpk është shqyrtuar dhe është pranuar pjesërisht (shih pikën III.1.3 më sipër), duke
skualifikuar kështu operatorin ekonomik “Aulona Pol 1” shpk dhe duke shtuar arsye skualifikimi
për operatorin ekonomik “Star Security Service” shpk. Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit
Publik, gjykon se ankesa e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk në lidhje me këto dy
pretendime është pranuar nga autoriteti kontraktor, ashtu sikurse operatorit ekonomik “Nazeri
2000” shpk e pranon këtë fakt në ankesën drejtuar KPP, e për rrjedhojë nuk do të merren në
shqyrtim në themel pasi nuk ekzistojnë më si objekt ankimi.
Së fundmi, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se Autoriteti kontraktor, duhet të reflektojë në
SPE procesin e rivlerësimit të procedurës së prokurimit, duke skualifikuar operatorin ekonomik
“Aulona Pol 1” shpk, sipas vendimit të KSHA-së.
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III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Anakonda Security” shpk, “Mandi 2K” shpk dhe
“Myrto Security” shpk, me argumentin se “Se pari, Ak duhet te skualifikoje shoqerine Anakonda
Security, Mandi - 2k, Myrto Security dhe duhet te shtohen arsye skualifikimi per shoqerite Semani
Security, pasi nuk kane ofertuar sipas kerkeses se dhene ne DST kapaciteti teknik pika 6 "
Operatoret ekonomike duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur. (sipas tabeles
tek Shtojca 1 - Sqarime) " pasi keto nuk kane paraqitur analizen e kostos sipas kerkeses se dhene
per nje vendroje ne muaj si dhe nuk kane paraqitur as preventivin sipas kerkeses shtojca l”, Se dyti,
Ak duhet te skualifikoje shoqerine Anakonda Security , Mandi - 2k , Myrto Security dhe duhet te
shtohen arsye skualfikimi per shoqerite Semani Security, pasi nuk kane plotesuar formularin e
ofertes sipas formatit dhe tabeles me zerat e dhene nga AK ne DST ku kerkohet te jepet cmimi
njesi, cmimi total per nje vendroje ne muaj dhe cmimi neto per 12 muaj”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Shtojca 1
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik]
FORMULARI I OFERTËSEKONOMIKE
Emri i Ofertuesit_____________________
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
***
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës:(objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e
APP-se
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1.
2.

Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1

2

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

3
Sasia

4

5

Çmimi

Çmimi

6
Afati
10

Njësi
Shërbimi i ruajtjes se
godinës së TEC Vorë per 1
vend roje me 3 turne

1

4.98 roje

Total
1 vendroje/
mujore

12 muaj

Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total
Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula
______________
Shënim:Çmimet duhet të shprehen në Monedhën: lekë (e kërkuar ne dokumentat e tenderit)
Sqarime:
1.
Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon
kuadri ligjor ne lidhje me pagat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per sherbimin e
ruajtjes ne nje vend roje me tre turne.
2.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje dhe 1
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.

Nr.








Emërtimi

1

Shpenzime për pagë bazë

2

Shtesë mbi pagë për turnin II

3

Shtesë mbi pagë për turnin III

4

Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%

Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM nr. 809 datë
26.12.2018,” Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë
12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për
Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet
4.98 (Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës
shërbimi).
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e preventivit
(si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore,), rezultojnë të
jenë nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Në zbatim të rekomandimeve të KPP për përllogaritjen e ofertave të mbahet parasysh se viti
2020 është vit i brishtë.
Klasifikimi i ofertave do të bëhet mbi bazën e vlerës së ofertës së dhënë në total”.
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III.2.2. Në shtojcën 7/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, seksioni 2.3 “kapaciteti teknik”, pika 6,
të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar:
“Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin analizën e kostos për ofertën e paraqitur. (sipas tabeles
tek Shtojca 1 - Sqarime)
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për
skualifikim”.
III.2.3. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se operatorët ekonomikë
“Anakonda Security” shpk, “Mandi 2K” shpk dhe “Myrto Security” shpk kanë dorëzuar formularin
e ofertës të plotësuar në përputhje me të gjitha të dhënat e përcaktuara në shtojcën 1 të sipërcituar.
Rezulton se operatorët ekonomikë kanë paraqitur formularët e ofertës, ku bashkëlidhur formularëve
të çmimit të ofertës janë paraqitur gjithashtu dhe preventivat përkatëse për një roje dhe 1 vendroje
me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së përcaktuar nga AK, si dhe analizat e kostos për 1
vendroje që do të ruhet me tre turne me 4.98 roje (koeficienti i zvëndësimit për çdo punonjës
shërbimi do të jetë 1.66) në përputhje me përcaktimet në DST, për të gjitha zërat e shpenzimeve
pagë shtesat për turnin e dytë dhe të tretë si dhe shpenzimet për sigurimet shoqërore e shëndetësore
në masën 16,7%.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Nazeri 2000” shpk nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, mbi kundërshtimin e
vendimit të KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik “Mandi 2K” shpk në procedurën e
prokurimit objekt shqyrtimi me arsyen se: “AK duhet te skualifikoje “Mandi 2K” shpk , pasi nuk
kane permbushur kerkesen e AK kapaciteti teknik pika 6 ku kerkohen "Ofertuesi duhet te kete grup
te gatshem " , keto shoqeri nuk kane te pasqyruar se kane grup te gatshem ne vertetimin qe leshohet
nga Drejtoria e Policise Vlore”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, seksioni 2.3 “kapaciteti teknik”, pika 7,
të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar:
“ Ofertuesi duhet të ketë grup të gatshëm”.

III.3.2. Nga verifikimi në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se operatori ekonomik
“Mandi 2K” shpk, në përmbushje të kriterit të mësipërm, ka paraqitur dokumentacionin
respektivisht si më poshtë:
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“Vërtetim performance Nr. 1196/1 prot, datë 15.02.2019, për operatorin ekonomik “Mandi 2K”
shpk lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, shoqëruar me listën emërore të punonjësve
të shërbimit që diponon”.
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 përpjesëtim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një ofertë 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. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, parashikohet si më poshtë: “Për të provuar
kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.3.5. Në nenin 19 “Mbikëqyrja e Veprimtarisë së SHPSF-ve” të Ligjit nr. 75/2014 “Për Shërbimin
privat të sigurisë fizike”, përcaktohet shprehimisht:
“Mbikëqyrja e veprimtarisë së SHPSF-ve i nënshtrohet inspektimit të rregullt nga strukturat
përgjegjëse të Policisë së Shtetit, gjatë të cilit zbatohet legjislacioni në fuqi për inspektimin në
Republikën e Shqipërisë”.
III.3.6. Në nenin 20 “Kompetencat Mbikëqyrëse”, të Ligjit nr. 75/2014 “Për Shërbimin privat të
sigurisë fizike”, përcaktohet shprehimisht: 1. Strukturat e Policisë së Shtetit kanë këto kompetenca
për mbikëqyrjen e veprimtarisë së SHPSF-së:
a) kryejnë monitorimin, nëpërmjet dokumentacionit, për aktivitetin e shoqërive të sigurisë fizike; b)
kryejnë inspektime për veprimtarinë e shoqërive të sigurisë fizike;
c) kryejnë inspektime për mënyrën e kryerjes së detyrës nga punonjësit e këtij shërbimi;
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ç) kryejnë inspektime për kriteret e mbajtjes dhe përdorimit të armëve, sipas legjislacionit në fuqi;
d) kryejnë inspektime për mbajtjen e uniformës, mjeteve lëvizëse, si dhe mjeteve të tjera në
përdorim, sipas përcaktimeve në këtë ligj;
dh) bëjnë identifikimin e shkeljeve të rregullave të shërbimit, mbajnë procesverbal konstatimi,
ndjekin procedurat për marrjen e masave administrative, vendosin gjoba në vend.
III.3.7. Ndërsa në Kreun V, gërma A, pika 13, e Udhëzimi nr. 130, datë 05.03.2018 “Për
Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike” sa më sipër, parashikon se:
“Për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet që janë të lidhura me këto sisteme, SHPSF-ja
detyrohet të mbajë të gatshëm një grup punonjësish me përbërje jo më pak se 2 (dy) punonjës për
çdo turn. Koha e reagimit përcaktohet në kontratën e lidhur mes palëve.
III.3.8. Referuar legjislacionit në fuqi për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për
kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve 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 respekt të nenit 46 pika 1 gërma “b”, të Ligjit Nr.9643 dt.20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “[…] aftësia teknike: operatorët ekonomikë
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga
autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës […]”. Në varësi të kontratës autoriteti
kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në proçedurat e prokurimit. Operatorët
Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në
dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të
refuzohen si të papranueshme.
III.3.9. Komisioni i Prokurimit Publik, referuar dokumentacionit të dorëzuar në sistemin e
prokurimit elektronik (SPE) nga operatori ekonomik “Mandi 2K” shpk, kriterit të përcaktuar në
dokumentat standarte të tenderit, pretendimeve të ngritura nga operatori ekonomik ankimues
“Nazeri 2000” shpk, si dhe argumentimit të autoritetit kontraktor, konstaton se operatori ekonomik
“Mandi 2K” shpk, në vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë nuk figuron se ka
grup të gatshëm, kjo referuar Udhëzimit nr. 130, datë 05.03.2018 “Për Funksionimin e Shërbimit
Privat të Sigurisë Fizike” Kreut V, gërma A, pika 13 në të cilin thuhet se “për verifikimin e
sinjaleve elektronike për objektet që janë të lidhura me këto sisteme, SHPSF-ja detyrohet të mbajë
të gatshëm një grup punonjësish me përbërje jo më pak se 2 (dy) punonjës për çdo turn”. Pra nga sa
më sipër rezulton se, operatori ekonomik “Mandi 2K” shpk me anë të dokumentacionit të dorëzuar
në SPE nuk arrin të provojë se përmbush me sukses kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor
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për grup të gatshëm, fakt ky i dalë nga Vërtetimi i performances Nr. 1196/1 prot, datë 15.02.2019,
për operatorin ekonomik “Mandi 2K” shpk lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, ku kjo
e fundit në cilësinë e organit përkatës në fushën e shërbimit privat të sigurisë fizike në kuptim të
ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, nuk ka dhënë asnjë informacion mbi
grupin e gatshëm që duhet të dispononte operatori ekonomik “Mandi 2K” shpk. Në këtë kuptim
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik ankimues “Mandi 2K” shpk, nuk
disponon grup të gatshëm për kryerjen me sukses të shërbimit sipas kërkesave të përcaktuara nga
autoriteti kontraktor në dokumentat standarte të tenderit dhe në përputhje me dispozitat ligjore të
parashikuara në Udhëzimin nr. 130, datë 05.03.2018 “Për Funksionimin e Shërbimit Privat të
Sigurisë Fizike” Kreut V, gërma A, pika 13, përsa i përket grupit të gatshëm. Operatorët ekonomikë
janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e
tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me këtë dokumentacion.
Pra pretendimi i ankimuesit “Nazeri 2000” shpk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk mbi kualifikimin
e shoqërisë “Mandi 2K” shpk, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk do të merren në
shqyrtim pasi, referuar gjykimit mësipërm në pikën III.3.9, gjendja faktike dhe juridike e operatorit
ekonomik “Mandi 2K” shpk, do të ndryshojë duke u skualifikuar nga procedura në fjalë, e
rrjedhimisht duke përmbushur interesin e ankimuesit.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk mbi shtimin e
arsyeve të skualifikimit për operatorin ekonomik “Semani Security" shpk, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se, fati i kësaj shoqërie është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës
16.04.2019, ku kjo shoqëri rezulton e skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa
asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga verifikimi i informacionit të paraqitur nga
autoriteti kontraktor, si dhe nga shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që ky operator
ekonomikë të jetë ankimuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
III.6. Në lidhje me pretendimet e ngritura nga operatori ekonomik “Star Security Service” shpk,
Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2, 5 dhe 6, të ligjit nr.9643,
dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” është parashikuar: “Çdo person që ka ose ka pasur interes
në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rezikohet të dëmtohet nga një vendim i
autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
“Ankesa i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e
nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e
pretenduar, sipas këtij ligji.” “Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të
arsyetuar brenda 7 ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se
në ditën vijuese të punës”. Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar se: “Nëse autoriteti
kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e
refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik
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brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën
5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur
ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i dërgohet detyrimisht edhe
autoritetit kontraktor.”
III.6.1.Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar, si edhe aktit mbi trajtimin e ankesës nga
ana e autoritetit kontraktor, konstatohet se ankesa e operatorit ekonomik ankimues “Star Security
Service” shpk është paraqitur pranë autoritetit kontraktor në datë 23.04.2019. Referuar
informacionit të administruar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor i ka
kthyer pëgjigje operatorit ekonomik ankimues “Star Security Service” shpk, në datën 30.04.2019 në
lidhje me trajtimin e ankesës nga ana saj, me anë të shkresës nr. 43/4 prot. Ndërkohë rezulton se
ankesa e operatorit ekonomik ankimues “Star Security Service” shpk pranë KPP është dorëzuar më
datë 10.05.2019.
Referuar lex specialis, ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik të ndryshuar”,
parashikohet se ankimi administrativ pranë Komisionit të Prokurimit Publik dorëzohet me shkrim
brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën
5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur
ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor.
Në rastin konkret, Komisoni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik ankimues ka
ezauruar ankimin administrativ pranë autoritetit kontraktor brenda afatit të parashikuar nga neni 63
pika 2 të L.P.P.-së. Me marrjen e ankesës në dorëzim nga autoriteti kontraktor, ky i fundit ka
detyrimin ligjor të shqyrtojë ankesën dhe të marrë një vendim të arsyetuar brenda 7 ditëve pas
marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese të punës. Mos
respektimi i afatit të sipërcituar nga ana e autoritetit kontraktor nuk cënon në asnjë rast pozitën e
operatorëve ekonomikë ankimues, pasi kuadri ligjor në fuqi ka parashikuar edhe momentin
procedurial të nisjes së llogaritjes së afateve ligjore për ankim administrativ pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, në rastet kur autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit të
parashikuar nga neni 63 pika 5 të LPP-së. Kjo ndryshon në rastin kur ankesa nuk pranohet nga
autoriteti kontraktor, sepse afati fillon që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti
kontraktor.
Sa më sipër, K.P.P konstaton se, ankimi i dorëzuar tek ky i fundit nga operatori ekonomik ankimues
“Star Security Service” shpk, më datë 10.05.2019 është jashtë afatit të parashikuar nga lex specialis.
III.6.2. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ankesa e dorëzuar nga operatori
ekonomik “Star Security Service” shpk, pranë K.P.P., nuk ka përmbushur detyrimin për ndjekjen e
afateve ligjore të ankimimit, duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e
domosdoshëm të ankesës”, ndaj dhe përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit
të Prokurimit Publik, si pasojë e mosrespektimit të afateve të ankimimit. Komisioni Prokurimit
Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve publike, respektimi i
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afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie thelbësore e me ndikim të drejtpërdrejtë në
efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të parashikuar nga ligji i prokurimit
publik si lex specialis mbi lëndën.
III.6.3. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga operatori
ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik nuk mund të konsiderohet si ezaurim i afateve
ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj të vetë ankimuesit, ankimimi nuk
është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”.
III.7. Lidhur me pretendimet mbi pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk,
mbi shtimin e arsyeve të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Star Security Service”
shpk, Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër në pikën III.6 në vijim, gjykon se
nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi, gjendja faktike dhe
juridike e këtij operatori ekonomik do të vijojë të ngelet e skualifikuar edhe pas ankimit në KPP,
duke mos pasur më interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Përsa më sipër, në mbështetje të
Prokurimin Publik”, të ndryshuar
596/2018, datë 12.09.2018 “Për
Komisionit të Prokurimit Publik”,

nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
dhe nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos:

1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me Nr.REF-15970-03-29-2019, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me
roje private në TEC Vlorë”– Marreveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 3,250,000 lekë (pa tvsh) zhvilluar
në datën 11.04.2019 nga autoriteti kontraktor “Pertol Alba” sha në likuidim”.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Star Security Service” shpk, për procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik
“Mandi 2K” shpk dhe të korrigjojë shkeljet, duke e skualifikuar këte 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.
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5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Nazeri 2000” shpk.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 788 Protokolli; Datë 02.05.2019
Nr. 838 Protokolli; Datë 10.05.2019
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