KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 192/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 04.04.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr kualifikimin e operatorëve ekonomikë të cilët
kanë paraqitur ofertë më të ulët se operatori ekonomik
“Eurogjici Security” sh.p.k në procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozim” me Nr. REF-22139-01-25-2016 me
objekt: “Shërbimi i sigurimit dhe ruajtjes fizike me roje
private të godinës së Degës së Doganës Korçë” me fond prej
1.589.928 leke (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 04.02.2016, nga
autoriteti kontraktor, Dega e Doganës Korçë.

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave për skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri
2000” sh.p.k nga procedura e mësipërme e prokurimit si dhe
ngrihen pretendime lidhur me ofertues tё tjerё pjesёmarrёs nё
procedurё.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, L.8, H.10, Pall.4, Ap.3
Tiranë

“Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga Kavajës, Qendra Condor, Kulla H, Ap.27
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Dega e Doganës Korçë
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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 e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r 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, i cili
i ka refuzuar ato, dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për
procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e 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.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 25.01.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor Dega e Doganës Korçë,
në sistemin elektronik tё prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i sigurimit dhe ruajtjes fizike me
roje private të godinës së Degës së Doganës Korçë” me fond prej 1.589.928 leke (pa
TVSH).
II.2. Në datën 04.02.2016 është zhvilluar procedura e prokurimit.
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II.3. Në datën 15.02.2016 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.

“Security Korça”
“Nazeri 2000”
“Vaso Security”
“Balili Ko”
“Eurogjici Security”

1.376.704,89 lekë, kualifikuar
1.470.593,89 lekë, skualifikuar
1.471.238,69 lekё, skualifikuar
1.475.643,40 lekё, skualifikuar
1.589.920,75 lekë, kualifikuar

Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ёshtё skualifikuar pasi: “Nga kontrolli i
preventivit rezulton se ka gabime matematikore qё shkaktojnё pёrllogaritjen gabim tё
kostos.”
II.4. Nё datёn 17.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqiur
ankesё pranё autoritetit kontraktor. Nё ankesё pretendohet si mё poshtё:
1. Kёrkojmё skualifikimin e e shoqёrive “Korça Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k
dhe “Vaso Security” sh.p.k pёr arsye se ofertat e tyre ekonomike janё nёn
minimumin ligjor [...].
2. Kёrkojmё skualifikimin e shoqёrisё “Nazeri 2000” sh.p.k pёr arsye se:
a)

Nuk vёrteton se disponon sallё operative nё Korcё. Nuk ka paraqitur vёrtetim nga
Drejtoria e Policisё sё Qarkut Korçё pёr ekzistencёn e qendrёs sё kontrollit.

b)

Nuk ka paraqitur certifikatёn e NIPT-it dytёsor, pёr ushtrim tё veprimtarisё
ekonomike nё qarkun e Korçёs.

c)

Nuk ka paraqitur tё gjitha vёrtetimet lёshuar nga Bashkia ose Komuna ku ushtron
aktivitetin sipas ekstraktit historik, pёr shlyerjen e taksave vendore tё
parashikuara nga pushteti vendor pёr vitin 2015.

d)

Nuk ka paraqitur vёrtetim pёr numrin e punonjёsve tё certifikuar konform ligjit
nr.8770, datё 19.04.2001 “Pёr shёrbimin e ruajtjes dhe tё sigurisё fizike”, tё
ndryshuar, shoqёruar me listёn emёrore, certifikatat/lejet e punonjёsve tё
certifikuar, lёshuar nga Drejtoria e Policisё sё Qarkut Korcё, jo mё pak se 5
punonjёs shёrbimi.

3. Pёrvec arsyeve tё skualifikimit, kёrkojmё skualifikimin e shoqёrisё “Balili Ko”
sh.p.k edhe pёr arsye se:
a)

Nuk vёrteton se disponon sallё operative nё Korcё. Nuk ka paraqitur vёrtetim nga
Drejtoria e Policisё sё Qarkut Korçё pёr ekzistencёn e qendrёs sё kontrollit.

b)

Nuk ka paraqitur certifikatёn e NIPT-it dytёsor, pёr ushtrim tё veprimtarisё
ekonomike nё qarkun e Korçёs.

c)

Nuk ka paraqitur tё gjitha vёrtetimet lёshuar nga Bashkia ose Komuna ku ushtron
aktivitetin sipas ekstraktit historik, pёr shlyerjen e taksave vendore tё
parashikuara nga pushteti vendor pёr vitin 2015.
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d)

Nuk ka paraqitur vёrtetim pёr numrin e punonjёsve tё certifikuar konform ligjit
nr.8770, datё 19.04.2001 “Pёr shёrbimin e ruajtjes dhe tё sigurisё fizike”, tё
ndryshuar, shoqёruar me listёn emёrore, certifikatat/lejet e punonjёsve tё
certifikuar, lёshuar nga Drejtoria e Policisё sё Qarkut Korcё, jo mё pak se 5
punonjёs shёrbimi.

II.4.1. Nё datёn 23.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit “Eurogjici
Security” sh.p.k, duke e refuzuar ankesёn.
II.4.2. Nё datёn 29.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit Publik, duke parashtruar tё njёjtat pretendime si edhe
nё autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 19.02.2016 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Ankimuesi pretendon si më poshtë:
1. Oferta e paraqitur nga ana e shoqёrisё sonё ёshtё nё pёrputhje me pёrcaktimet e
bёra nga autoriteti kontraktor nё dokumentat e tenderit. Oferta rezulton nё
pёrmbushje tё tё gjitha detyrimeve ligjore pёr pagёn minimale, shtesat mbi pagё,
sigurimet shoqёrore shёndetёsore, armatim. Gjithashtu nga pёrllogaritjet e ofertёs
nuk na rezulton tё ketё gabim aritmetik. Pra autoriteti kontraktor duhet tё kualifikojё
shoqёrinё tonё, pasi arsyeja e skualifikimit nuk qёndron [...].
2. Autoriteti kontraktor duhet tё skualifikojё shoqёrinё “Security Korça”sh.p.k pasi
oferta e kёsaj shoqёrie nё total rezulton nёn koston ligjore [...].
II.5.1. Nё datёn 23.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.5.2. Nё datёn 02.03.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 15.03.2016 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
405/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 1048/1 prot., datë 09.03.2016 ku jepet
informacion lidhur me zhvillimin e procedurës së prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankesave si dhe
dokumentave e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k se:
“Kёrkojmё skualifikimin e e shoqёrive “Korça Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k dhe
“Vaso Security” sh.p.k pёr arsye se ofertat e tyre ekonomike janё nёn minimumin ligjor
[...],
4

si dhe lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k sipas së ciës:
“Autoriteti kontraktor duhet tё skualifikojё shoqёrinё “Security Korça”sh.p.k pasi oferta e
kёsaj shoqёrie nё total rezulton nёn koston ligjore [...].
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
ekonomik e financiar”, rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar si më
poshtë:
“Operatori ekonomik duhet te paraqese analizen e kostos mujore te kryerjes se

sherbimit, per nje roje duke u mbeshtetur ne ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të
sigurisë fizike”, ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikes së
Shqiperise” i ndryshuar, VKM nr. 511, datë 24.10.2002 “Për kohezgjatjen e punës dhe
pushimit në institucionet shtetërore”, VKM nr. 573, date 03.07.2013 “Për përcaktimin e
pagës minimale në shkallë vendi”, Urdhrin e Ministrisë së Rendit publik nr 3644, datë
07.12.2001 etj...”
Sipas shtojcës 9 “Specifikimeve teknike”, parashikohet:
Procedura e prokurimit: - “Shërbimi i sigurimit dhe ruajtjes fizike me roje private të
godinës së Degës Doganore Korçë”
Fondi limit : 1 589 928(nje milion e peseqind e tetedhjet e nente mije e nenteqind e njezet e
tete)leke pa TVSH
Orari i sherbimit:
Nga dita e hene deri te shtune orari i sherbimit nga ora 17.00 – 6.00 (dita e nesërme).
Dite te djela orari i shërbimit nga ora 6.00- 6.00 ( dita e nesërme )
Dite festa zyrtare. orari i shërbimit nga ora 17.00- 6.00 ( dita e nesërme )
-Turni i dytë nga ora 19.00 – 22.00
-Turni i tretë nga ora 22.00- 6.00 ( ditë e nesërme )

Nr. Objekti i
Prokurimit

Fondi limit pa
TVSH

Periudha

Nr.
Rojeve

Paga
mujore
pa TVSH

Vlera
totale
pa

TVSH
1.

Shërbimi i ruajtjes
dhe sigurisë fizike
me roje private, të
Deges Doganore
Korce

1 589 928(nje milion e
peseqind e tetedhjet e
nente mije e nenteqind
e njezet e tete)

25.01.201631.12.2016

2.59

Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Shenim:
Operatorët ekonomik duhet të plotësojne ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe
fondin limit të përcaktuar në tabelën e dokumentave standarte të tenderit.
- Numri i rojeve për të realizuar shërbimin 2.59 roje me 1 vendroje sipas turneve.
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- Rojet duhet të jenë të pajisur me armë.
- Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e sherbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi.
Sqarim: Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e përgjithshme, shpenzimet për
pagën e rojeve, shtesat mbi pagën për turnin e dyte (ora 19.ºº - 22ºº), shtesat mbi pagën për
turnin e tretë (ora 22.ºº - 06ºº), shtesat mbi page per punen e kryer ne ditet e pushimit javor
dhe ditet e festave zyrtare, sigurimet shoqerore dhe shëndetesore si dhe të gjitha detyrimet
fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi, për 2.59 roje me 1 vendroje sipas turneve.
Në shtojcën 12 “Termat e referencës” rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar:
Ambjentet e Deges Doganore Korçe, do të ruhen nga rojet private të armatosura, duke
realizuar objektivat dhe detyrat e mëposhtme.
-Vend qendrim roje - 1 (Nje)
Orari i sherbimit:
Nga dita e hene deri te shtune orari i sherbimit nga ora 17.00 – 6.00 dita e nesërme.
Dite te djela orari i shërbimit nga ora 6.00- 6.00 ( dita e nesërme )
Dite festa zyrtare. orari i shërbimit nga ora 17.00- 6.00 ( dita e nesërme )
Turni i dytë nga ora 19.00 – 22.00
Turni i tretë nga ora 22.00- 6.00 ( ditë e nesërme )
-Numri i punonjesve ne vendqendrim do te jete gjithsej 2.59 roje.
Rojet të jenë të pajisur me armë dhe mjete të tjera mbrojtëse, me uniformë të veçantë dhe
dokumenta që vërtetojnë idenditetin e tyre. Gjatë turneve të treta rojet të kryejnë kontrolle
çdo 15 minuta në të gjitha hapësirat e objektit […].
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.”
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”. Ndёrsa
në VKM-nё nr. 573, datë 03.7.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
thuhet se: “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.1.4. Referuar nenit 81 të “Kodit të Punës” çdo orë pune e kryer nga ora 19.00 deri në
22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi page jo më pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page jo më pak se 50%”, ndërsa
referuar nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare
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kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25 per qind 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.1.5. 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.1.6. Në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet minimale të armatimit,
sipas Urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr. 3644, dt. 07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave
në kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”.
Nisur nga pretendimet e ankimuesve, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim
ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “Security Korça” sh.p.k dhe “Nazeri 2000”
sh.p.k. Nga ky shqyrtim si dhe nga përllogaritjet e kryera rezulton se, oferta ekonomike e
shoqërive “Security Korça” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk mjafton për kryerjen e
shërbimit sipas parashikimeve të bëra nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit dhe
bazën ligjore si më sipër cituar.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k përsa i përket operatorëve
ekonomikë “Security Korça” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k. qëndron.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k përsa i përket operatorit ekonomik
“Security Korça” sh.p.k qëndron.
III.1.7. Përsa i përket pretendimeve të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” lidhur me
operatorin ekonomik “Vaso Security” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i
kësaj shoqërie është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 15.02.2016, ku kjo
shoqëri rezulton e skualifikuar nga procedura e mësipërme e prokurimit, e për rrjedhojë pa
asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga shqyrtimi administrativ në KPP,
nuk rezulton që operatori ekonomik “Vaso Security” sh.p.k, të jenë ankimuar në lidhje me
këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për
operatorin ekonomik “Vaso Security” sh.p.k, nuk do të merren në shqyrtim.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, përsa i
përket operatorit ekonomik “Balili Ko” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati
i kësaj shoqërie është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 15.02.2016, ku
kjo shoqëri rezulton e skualifikuar nga procedura e mësipërme e prokurimit, e për rrjedhojë
pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga shqyrtimi administrativ në
KPP, nuk rezulton që operatori ekonomik “Balili Ko” sh.p.k, të jenë ankimuar në lidhje me
këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për
operatorin ekonomik “Balili Ko” sh.p.k, nuk do të merren në shqyrtim.
III.3. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k
përsa i përket operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik,
gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që i është pranuar një prej
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pretendimeve të tij dhe gjendja faktike e juridike e këtij operatori ekonomik, mbetet e
skualifikuar nga procedura në fjalë, për shkak të ofertimit nën kosto, e për rrjedhojë duke
përmbushur interesat e ankimuesit, ndaj edhe nuk do të merren në shqyrtim, në respekt të
parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për skualifikimin
e tij të padrejtë, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në datën 15.02.2016 ankimuesi është vënë në dijeni se është skualifikuar pasi:
“Nga kontrolli i preventivit rezulton se ka gabime matematikore qё shkaktojnё
pёrllogaritjen gabim tё kostos.”
III.4.2. Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i ndryshuar, neni 53,
pika 2, thuhet se:
“Autoriteti kontraktor, pavarësisht nga përcaktimi i pikës 1 të këtij neni, duhet të korrigjojë
vetëm gabimet aritmetike, që zbulohen gjatë shqyrtimit të ofertave, me kusht që këto të mos jenë
bërë për qëllime mashtrimi. Autoriteti kontraktor njofton menjëherë për këto korrigjime
ofertuesin që ka paraqitur ofertën.”

III.4.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”,
pika 4, parashikon si më poshtë:
“Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike. Nëse ofertat
rezultojnë me gabime aritmetike korrigjohen në mënyrën e mëposhtme:
- Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që del nga
shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total
korrigjohet në bazë të tij. Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të
gjitha korrigjimeve janë më të larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të
ofruar.
- Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet fjalëve dhe shifrave, mbizotëron shuma në fjalë.
Nëse pas kërkesës së komisionit të vlerësimit të ofertave, ofertuesi refuzon të pranojë
korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës,
nëse ekziston një e tillë.”
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave
nuk ka ndjekur procedurat ligjore për njoftimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k
për gabimet aritmetike të konstatuara në ofertën ekonomike të tij. Për më tepër që edhe në
informacionin e autoritetit kontraktor nuk jepen sqarime lidhur me këtë fakt. Për shkeljet
proceduriale të konstatuara si më sipër, ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave, i cili duhet të kryejë detyrat e tij, mbështetur në dispozitat e ligjit të prokurimit
publik dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.
Megjithatë, Komisioni i Prokurimit Publik, mori në shqyrtim ofertën ekonomike të
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. Nga ky shqyrtim si dhe nga llogaritjet e bëra
nuk rezultoi se ka gabime artimetike.
Pretendimi i ankimuesit “Nazeri 2000” sh.p.k qëndron përsa i përket argumentit të autoritetit
kontraktor se nga kontrolli i preventivit rezulton se ka gabime matematikore qё shkaktojnё
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pёrllogaritjen gabim tё kostos, por duke qënë se ky ofertues rezulton me ofertë nën koston
ligjore, si pasoje e pretendimit të ngritur ndaj tij nga operatori ekonomik “Eurogjici
Security” sh.p.k, statusi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k mbetet i skualifikuar.
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, me shumicë votash,
Vendos
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Eurogjici Security”
sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me objekt: “Shërbimi i sigurimit dhe ruajtjes fizike me roje private të
godinës së Degës së Doganës Korçë” me fond prej 1.589.928 leke (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 04.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Dega e Doganës Korçë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit
ekonomik “Security Korça” sh.p.k, duke e skualifikuar kёtë ofertues.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 405 Protokolli,
Datë 29.02.2016

Nr. 432 Protokolli
Datë 02.03.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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