REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 81/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorëve ekonomikë “Elezaj” sh.p.k, “Eurogjici Security”
sh.p.k, “Polsaiz” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k nga procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-64807-12-282016 me objekt: “Ruajtja e Sha “ Tregu i shitjes me shumicë fruta
perime Lushnje (sipërfaqes dhe objekteve brenda tregut)”, me fond
limit 1 660 678 lekë pa tvsh, e zhvilluar në datën 18.01.2017, nga
autoriteti kontraktor, Tregu i Shitjes me Shumicë Fruta-Perime
sh.a, Lushnje.
Skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k,
“Eurogjici Security” sh.p.k, “Nazeri-2000” sh.p.k, “Aulona-Pol 1”,
sh.p.k, “Polsaiz” sh.p.k dhe “Force Security 2004” sh.p.k

Ankimues:

“Elezaj” sh.p.k
Lagjia “Xhevdet Nepravishta”, Rr. “Kadri Roshi”, kati 1, Zona
kadastrale nr. 8571, Lushnje
“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagj.8, H.10, Pall.4, Ap.3, Tiranë
“Polsaiz” sh.p.k
Lagjia “15 Tetori”, Fier
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“Aulona Pol 1” sh.p.k
Sheshi “Uilson”, Pallati Lura, Kati IV, Tiranë
Autoriteti Kontraktor:

Baza Ligjore:

Tregu i Shitjes me Shumicë Fruta-Perime sh.a, Lushnje
Lagjia “18 tetori”, Rruga “Naim Kuci “ Lushnje
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 ankimuesve, 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.
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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave 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
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II.1 Në datën 29.12.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-64807-12-28-2016 me objekt: “Ruajtja e
“Tregu i shitjes me shumicë fruta perime Lushnje (sipërfaqes dhe objekteve brenda tregut)”, me
fond limit 1 660 678 lekë pa tvsh, e zhvilluar në datën 18.01.2017, nga autoriteti kontraktor,
Tregu i Shitjes me Shumicë Fruta-Perime sh.a, Lushnje.
II.2. Në datën 18.01.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku
rezulton si më poshtë vijon:
-

“Myrto Security”
“Nazeri 2000”
“Aulona -Pol-1”
“Eurogjici Security”
“Polsaiz”
“Force Security 2004”
“Elezaj”

1.505.027,15
1.505.027,77
1.505.027,77
1.505.027,77
1.505.709,61
1.508.030,51
1.529.883,64

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.3. Operatori ekonomik “Elezaj” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike në datë 24.01.2017 për sklasifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
1. Nuk plotëson kërkesën kapaciteti teknik pika 6 Vërtetim nga Drejtoria e Policisë Qarkut Fier ,
për numrin e punonjësve të çertifikuar konform legjislacionit në fuqi, në fushën e veprimtarisë së
shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike, shoqëruar me listën emërore, certifikatat/lejet e
punonjësve të çertifikuar, jo më pak se 3 punonjës, të punësuar aktualisht pranë shoqërisë pasi
certifikatat që keni paraqitur nuk janë të plota pasi është vendosur vetëm një faqe ndërkohë që
këto certifikata lëshohen në dy faqe ku shprehet numri dhe data e vlefshmërisë.
2. Nuk plotëson kërkesën Kapaciteti teknik pika 8 “CV të shoqërisë dhe të personelit kryesor”
pasi tek cv e drejtuesit teknik shprehet se aktualisht nuk është në marrëdhënie pune si dhe tek cv e
shoqërisë shprehet se tek stafi (personeli) juaj kryesor është ekonomisti dhe përgjegjësi për të
cilen nuk keni paraqitur CV.
3. Nuk plotëson kërkesën kapaciteti teknik pika 1 pasi nuk keni paraqitur fatura për shërbimet e
ngjashme sipas kërkesës së dhënë në dst.
4. Nuk plotëson kërkesën kapaciteti teknik pika 7 “Operatori ofertues duhet të ketë në dispozicion
sallën operative për marrje të sinjaleve të sistemit të radiokomunikimit, radioalarmit dhe
kamerave të vëzhgimit. Salla operative nuk kërkohet në kuptim të ngrehinës. Për plotësimin e
kësaj kërkese operatori duhet të paraqesë faturat tatimore që vërtetojnë blerjen e pajisjeve të
nevojshme për funksionimin e sallës dhe sistemit të kamerave të vëzhgimit, ose kontratë qiraje
për paisjet dhe sistemet e sallës operative. Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim të
lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës ku ushtron aktivitet, për egzistencën e sallës
operative të shoqërisë dhe funksionimin si të tillë të saj. (Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën
e verifikimit të paisjeve për sallë operative dhe mjeteve të emergjencës)” pasi nuk keni paraqitur
fatura per sistemin të kamerave të vëzhgimit.
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II.4. Në datën 25.01.2017 operatori ekonomik “Elezaj” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij.
II.5. Në ankesën e drejtuar autoritetit kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Elezaj” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentat se:
Për pretendimin nr. 1 të skualifikimit, ky pretendim nuk qëndron për faktin se në sistem është
bashkëlidhur vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së Qarkut Fier me nr. 1551 prot, datë 19.12.2016
ku është dhe lista e punonjësve me 9 (nëntë) persona si dhe numri i certifikatës për secilin person.
Pra ky është një vërtetim shumë i freskët i lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier. Po
kështu keni në sistem edhe “Certifikatat e punonjësve” për 9 (nëntë) persona të vulosur nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier.
Për pretendimin nr. 2 të skualifikimit, ky pretendim nuk qëndron për faktin se në sistem janë të
hedhura dokumentat e shoqërisë “Elezaj” sh.p.k dhe konkretisht tek cv e shoqërisë, Licencë dhe
certifikatat e Titullarit. Ju pretendoni se tek cv e drejtuesit teknik aktualisht nuk është në
marrëdhënie pune. Gjithashtu ju pretendoni se tek cv e shoqërisë është shprehur se tek stafi
(personeli) juaj kryesor është ekonomist. Ky opretendim i KVO nuk gjen pasqyrim ne
dokumentacionin e paraqitur në sistem nga ana jonë. Konkretisht po të shohim cv e drejtuesit
teknik Curriculum Vitae P.M është e plotë dhe se nuk është në marrëdhënie pune në atë kohë
(periudha kur ka aplikuar për certifikat) as në Ministrinë e Mbrojtjes apo në Ministrinë e Punëve
të Brendshme apo në Ministrinë e Drejtësisë. Pra nuk e kuptojmë përse ngatërrohet me qëllim
KVO e AK kur kjo nuk ka asnjë lidhje. Po të ishte kështu si arsyeton KVO e AK si është e mundur
që Drejtuesi teknik është paisur me certifikat nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së
Shtetit.Ky aryetim i KVO se AK bie poshtë edhe për faktin se:
a. Drejtuesi teknik është pajisur nga Drejtoria e Policisë së Shtetit me certifikatat e
Drejtuesit teknik me nr. 357/7 prot, datë 10.05.2016.
b. Është deklaruar në listë pagesat tek Tatimet.
Për pretendimin nr. 3 të skualifikimit, ky pretendim nuk qëndron për faktin se në sistem janë të
hedhura dokumentat e shoqërisë “Elezaj” sh.p.k kontratë të ngjashme, më konkretisht “Kontratë
të ngjashme me sh.a Ujësjellës Lushnje” me nr. 45/9, datë 25.05.2015 me vlerë 3 094 000 pa tvsh
e shoqëruar me Vërtetim Vlerësimi të firmosur nga Drejtuesi i AK.
Për pretendimin nr. 4 të skualifikimit, ky pretendim nuk qëndron për faktin se në sistem janë
hedhur dokumentat e shoqërisë “Elezaj” sh.p.k konkretisht:
a. Vërtetim i Drejtorisë së Policisë për Sallën Operative, ku janë pasqyruar kontratë
huapërdorje të noterizuar për objektin sallë operative, me fatura tatimore, blerje paisjesh.
b. Akt miratimi për sallë operative miratuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut me nr. 1765
prot, datë 29.12.2015.
Pretendimi nr. 5, kërkojmë konkretisht skualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë pasi
ofertat e tyre janë nën kostot ligjore dhe nuk janë në përputhje me dispozitat e Kodit të Punës dhe
legjislacionit në fuqi (shtesë turi i dytë, shtesë turni i tretë, shtesë për ditë të shtuna dhe të diela
dhe festat zyrtare, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore).
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Pretendimi nr. 6, kërkojmë konkretisht skualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë pasi nuk
kanë paraqitur vërtetimin e lëshuar nga Komuna ose Bashkia për shlyerjen e taksave vendore të
parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2015 dhe 2016 pranë cdo njësie vendore ku operatori
ekonomik ushtron aktivitet sipas ekstraktit të QKR.
II.6. Në datën 30.01.2017, me shkresën nr. 32 prot, operatori ek
onomik ankimues “Elezaj”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.7. Në datën 03.02.2017, pala ankimuese “Elezaj” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike në datë 24.01.2017 për sklasifikimin e ofertës së tij me argumentat si më
poshtë:
1. Nuk plotëson kërkesën Kapaciteti teknik pika 6 Vërtetim nga Drejtoria e Policisë Qarkut
Fier, për numrin e punonjësve të çertifikuar konform legjislacionit në fuqi, në fushën e
veprimtarisë së shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike, shoqëruar me listën emërore,
certifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, jo më pak se 3 punonjës, të punësuar aktualisht
pranë shoqërisë, pasi keni paraqitur vetem 1 certifikatë të vlefshme brenda afatit 4 vjecar Neni 5
“Certifikimi” i Ligjit Nr. 75/2014 per SHPSF. Certifikata per Z. Z dhe A.S janë të pavlefshme
për afatin dhe certifikata e Z, A.S është paraqitur fotokopje dhe nuk figuron në emrat e dhëna në
aktin notarial lëshuar nga noteri.
2. Nuk plotëson kërkesën Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, gërma c, “Vërtetim që konfirmon
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që
ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri” pasi në vërtetmin e oshee nuk
pasqyrohet që keni shlyer detyrimet për kontratën oshee Korcë, Lezhë, Elbasan të cilat i keni të
hapur sipas QKR si vend ushtrimi aktiviteti.
II.9. Në datën 25.01.2017, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k.,
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
I)

Kundërshtojmë modifikimin e ofertës ekonomike të ngarkuar në tender nga shoqëria jonë.

Vlera e ofertuar nga shoqëria jonë është 1.505.027.77 lekë pa tvsh dhe jo 1.505.027.27 lekë pa
tvsh. Autoriteti ka vepruar në shpërdorim të detyrës pasi ligji ndalon rreptësisht modifikimin e
ofertës. Nga sa më sipër kërkojmë saktësimin e vlerës së ofertës sonë ekonomike.
II) Kundërshtojmë arsyen e parë të skualifikimit sepse nuk është e bazuar.
Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar paraqitjen e dokumentit si vijon: “ç.
Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”. Rezulton se
kërkesa e autoritetit është përmbushur tërësisht pasi shoqëria jonë ka zero lekë detyrime dhe këtë
nuk e kemi konstatuar ne por organi kopetent i ngarkuar me ligj, OSHEE.
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III)

Kundërshtojmë arsyen e dytë të skualifikimit. Skualifikimi i shoqërisë sonë nuk është i
bazuar në ligj.
Për të përbushur kriterin e vecantë të kualifikimit shoqëria jonë ka ngarkuar në tender, Vërtetim
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier. Gjithashtu, shoqëria jonë ka ngarkuar në tender
edhe 4 certifikatat përkatëse nëpërmjet të cilave ushtrojnë detyrat sipas ligjit nr. 75/2014.
Nga sa më sipër dhe për sa kohë që këto certifikata janë të konfirmuara nga organi kompetent i
ngarkuar me ligj, autoriteti juaj nuk mund të pretendoj të kundërtën.
IV)
Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë Nazeri 2000 për arsye se:
1. Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për të gjitha adresat e ushtrimit të
aktivitetit të shoqërisë sipas ekstraktit historik.
2. Nuk plotëson kërkesën e kriterit të vecantë të kualifikimit, gërma c “Vërtetim që konfirmon
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që
ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri” pasi në vërtetimin e OSHEE nuk
pasqyrohet që ka shlyer detyrimet për kontratën OSHEE Korçë, Lezhë, Vlorë, të cilat i ka hapur
sipas QKR si vend ushtrimi aktiviteti.
3. Nuk ka paraqitur CV e punonjësve të shërbimit të cilët janë personeli kryesor që do të bëjnë
realizimin e kontratës. Ndërkohë që paraqitja e cv së personelit kryesor ka qënë kërkesë
kualifikimi.
II.10. Në datën 28.01.2017, me shkresën nr. 31 prot, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici
Security” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me pranimin pjesërisht të ankesës së paraqitur
prej tij nga autoriteti kontraktor. Më konkretisht autoriteti kontraktor është shprehur:
Ju kundërshtoni modifikimin e ofertës ekonomike ngarkuar në tender nga shoqeria juaj. Vlera e
ofertuar nga shoqëria juaj është 1.505.027,77 lekë pa TVSH dhe jo 1.505.027,27 lekë pa tvsh. Ju
bëjmë me dije se ky ka qënë një gabim njerëzor dhe oferta juaj u saktësua nga ana jonë.
II.11. Në datën 03.02.2017, pala ankimuese “Eurogjici Security” sh.p.k.,ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.12. Operatori ekonomik “Polsaiz” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike në datë 24.01.2017 për sklasifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
Nuk plotëson kërkesën Kapaciteti teknik pika 1 pasi nuk keni paraqitur fatura për shërbimet e
ngjashme sipas kërkesës së dhënë në dst.
II.13. Në datën 25.01.2017, operatori ekonomik ankimues “Polsaiz” sh.p.k., kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
Së pari, për të përmbushur kriterin e vecantë të kualifikimit kemi ngarkuar në sistem kontrata të
ngjashme shoqëruar me vendimet përkatëse nga institucionet shtetërore. Pra OE ynë ka ngarkuar
kontratën dhe vërtetimin lëshuar për përmbushjen e kontratës dhe e ka përmbushur plotësisht
këtë kërkesë të AK. VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, pika 3 e nenit 28 bën një sqarim shterues, pasi përdor lidhëset “ose/dhe”, pra nëse
paraqet kontrata me ente publike sëbashku më vërtetim për përmbushjen me sukses të saj është
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totalisht e panevijshme të shoqërohet me fatura tatimore shitje, pasi pagesa ndaj OE për këto
kontrata sipas legjislacionit tatimor është kryer mbi fatura tatimore të lëshuara nga OE. Nga ana
tjetër AK nuk mund të vendos kritere të mbivendosura në DST apo të kërkojë kritere që
zëvendësojnë njëri-tjetrin.
Së dyti, ju keni kualifikuar si fitues në këtë tender shoqërinë “Nazeri 2000” sh.p.k, na rezulton se
kjo shoqëri jo vetëm që është nën koston e shërbimit me 681.14 lekë, por gjithashtu e ka
llogaritur shërbimin për 310.79 ditë ose 10.22 muaj dhe jo për 311 ditë ose 10.227 muaj. Pra nuk
mbulon gjithë kohëzgjatjen e kontratës për kryerjen e shërbimit.
II.14. Në datën 31.01.2017, me shkresën nr. 37 prot, operatori ek onomik ankimues “Polsaiz”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.15. Në datën 06.02.2017, pala ankimuese “Polsaiz” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.16. Operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike në datë 24.01.2017 për sklasifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
1. Nuk keni përmbushur shpenzimet për armatim pasi nuk keni paraqitur dokumentat ligjore të
kërkuara që vërtetojnë se keni në pronësi armë pasi autorizimin nga Drejtoria e Policisë e keni
marrë në Maj 2016 ndërkohë që faturën dhe kontratën e blerjes të armëve i keni në Prill 2016
cka bën që ligjërisht fatura dhe kontrata e blerjes së armëve të jënë të pavlefshme pasi sipas ligjit
shoqëria juaj mund të blejë armë vetëm pasi të jetë autorizuar paraprakisht nga Drejtoria e
Policisë.
2. Nuk keni paraqitur kontratë të ngjashme.
3. Keni paraqitur certificatë për Drejtues Teknik Z.Ilir Gjoci, ndërsa në Ekstraktin Historik nuk
figuron ky person si drejtues teknik, por personat: Sotir Lito, Sulejman Kalaja dhe Ali Peca. Pra
për këta persona nuk keni paraqitur asnjë Certifikatë të Drejtuesit teknik.
II.17. Në datën 30.01.2017, operatori ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k., kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
Së pari, sa i përket pretendimit se nuk është paraqitur dokumentacioni i plotë që vërteton pasjen
e armëve në pronësi, për shkak të datave të dokumentacionit të paraqitur mund të themi se ky
është një pretendim i padrejtë dhe diskriminues nga ana e Autoritetit Kontraktor për sa më
poshtë vijon:
Sjellim në vëmendjen tuaj se sipas qëndrimit tashmë të konsoliduar të Komisionit të Prokurimit
Publik, “Operatorët ekonomikë të cilët kanë provuar me anë të dokumentacionit konkret se
disponojnë në pronësi të tyre armatim në përmbushje të kapaciteteve teknike të kërkuara në
dokumentat e tenderit, nuk duhet të përfshijnë koston ligjore të pranuar të armatimit gjatë
përllogaritjes së ofertave të tyre..”
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Mbështetur në sa më sipër, kur një operator ekonomik nuk ka përfshirë në ofertën e tij koston
ligjore të armatimit, ai ka detyrimin që të provojë me dokumentacion konkret disponimin në
pronësi të armatimit.
Në rastin e shoqërisë “Aulona Pol 1” sh.p.k, ju informojmë se kjo shoqëri gëzon të drejtën
subjektive për të pasur në pronësi armatim dhe ka në pronësi armatim. Pronësia mbi armatimin
që disponon shoqëria “Aulona Pol 1” sh.p.k është e ligjshme dhe e miratuar nga Drejtoria e
Përgjithhme e Policisë. Aesyeja pse shoqëria “Aulona Pol 1” sh.p.k autorizimin për blerje
armatimi e ka në dayën 04.05.2016 është se kjo shoqëri disponon një dokument edhe më të
rëndësishëm se autorizimi që e lejon të ketë në pronësi armatim. Konkretisht shoqëria “Aulona
Pol 1” sh.p.k disponon Licensë Nr. 18, datë 26.02.2016 “Për import/eksport dhe tregtim për
armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D” të cilën po e vendosim bashkëlidhur këtij ankimi.
Së dyti: Ekstrakti Historik i paraqitur nga operatori ekonomik, shoqëria “Aulona Pol 1” sh.p.k i
datës 12.12.2016 e ka të pasqyruar në përmbajtjen e tij drejtuesin tekbnik të shoqërisë Z. I.GJ.
Kërkojmë nga ana juaj që të analizoni me kujdes dokumentacionin dhe të konsideroni të provuar
faktin që Z. I.GJ, Drejtuesi Teknik i shoqërisë “Aulona Pol 1” sh.p.k është i pasqyruar në
ekstraktin historik të paraqitur pranë jush, pasi vendimi i asamblesë së shoqërisë datë 11.08.2014
për emërimin e tij është paraqitur pranë Qëndrës Kombëtare të Biznesit për rregjistrim në datën
13.08.2014 (pika 21 e Ekstraktit Historik) dhe është rregjistruar me nr. Cështje CN-602081-0814.
Së treti: Nga autoriteti kontraktor është ngritur pretendimi se operatori ekonomik Aulona Pol 1
nuk ka paraqitur kontratë të ngjashme.
Kriteri i vendosur për shërbime të të njëjtës natyrë me institucione shtetërore kërkon nga
operatori ekonomik paraqitjen e vërtetimit të lëshur nga institucioni shtetëror për realizimin e
suksesshëm të kontratës të shoqëruar me fatura tatimore të shitjes, ndërsa kur shërbimi i së
njëjtës natyrë është realizuar me sektorin privat operatori ekonomik duhet ta vërtetojë këtë
shërbim duke paraqitur fatura tatimore të shitjes. Operatori ekonomik Aulona Pol 1 për
përmbushjen e kriterit ka vendosur në sistem Faturat Tatimore të Shitjes me Shoqërinë Plus
Communication sh.a për vitet 2014 dhe 2015 ndaj së cilës ofron Shërbimin e Ruajtjes Fizike dhe
këto fatura janë të nënshkruara nga të dyja palët.
II.18. Në datën02.02.2017, me shkresën nr. 39 prot, operatori ek onomik ankimues “Aulona
Pol 1” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.19. Në datën 10.02.2017, pala ankimuese “Aulona Pol 1” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.20. Nëpërmjet shkresave nr. 54 prot., datë 09.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 167/2 në
datën 13.02.2017 dhe nr. 58 prot., datë 16.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 208/2 në datën
20.02.2017 me objekt “Informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.

8

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Elezaj” sh.p.k për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Nuk plotëson kërkesën kapaciteti teknik pika 6
Vërtetim nga Drejtoria e Policisë Qarkut Fier , për numrin e punonjësve të çertifikuar konform
legjislacionit në fuqi, në fushën e veprimtarisë së shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike,
shoqëruar me listën emërore, certifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, jo më pak se 3
punonjës, të punësuar aktualisht pranë shoqërisë pasi certifikatat që keni paraqitur nuk janë të
plota pasi është vendosur vetëm një faqe ndërkohë që këto certifikata lëshohen në dy faqe ku
shprehet numri dhe data e vlefshmërisë.” Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentin “Shtojcë për modifikimin e dokumentave të tenderit”, 6 përcaktohet se:
“Vërtetim nga Drejtoria e Policisë Qarkut Fier, për numrin e punonjësve të çertifikuar konform
legjislacionit në fuqi, në fushën e veprimtarisë së shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike,
shoqëruar me listën emërore, certifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, jo më pak se 3( tre)
punonjës, të punësuar aktualisht pranë shoqërisë.”
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të kriterit sa më
sipër operatori ekonomik ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

Vërtetim nr. 1551 Prot., datë 19.12.2016 “Subjektit SH.P.S.F “Elezaj” nënkategorisë 1.3.A”,
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier.

III.1.3. 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.1.4. Neni 5 “Certifikimi” i Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”
parashikon shprehimisht se: 1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është
kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. 2. Certifikimi i punonjësit të
shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut. 3. Vendimet e certifikimit, sipas
përcaktimeve në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen duke u bazuar respektivisht në mendimin
paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC-së. 4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe
drejtuesit teknik bëhet brenda 45 ditëve, ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30
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ditëve nga dita e plotësimit të formularit të kërkesës për aplikim. 5. Certifikata është e vlefshme
për 4 vjet me të drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për drejtuesin teknik dhe
punonjësin e shërbimit.
Referuar frymës së legjislacionit 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
[….]”.
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se Çertifikatat profesionale për ushtrim profesioni të
rojes të ngarkuara në sistemin e prokurimeve elektronike nga operatori ekonomik “Elezaj” sh.p.k,
nuk janë të rregullta pasi 8 (tetë) certifikatat e ngarkuara në sistem u mungon përkatësisht fleta e
parë e certifikatës ku identifikohet numri dhe data e certifikatës që i përket punonjësit të
shërbimit, në këtë mënyrë është e pamundur identifikimi afatit të lëshimit të certifikatës nga ana e
Autoritetit Kontraktor.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Elezaj” sh.p.k nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet mbi arsyet e tjera të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues
“Elezaj” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër në pikën III.1.4.,
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.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Elezaj” sh.p.k se “kërkojmë
skualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë pasi ofertat e tyre janë nën kostot ligjore dhe nuk
janë në përputhje me dispozitat e Kodit të Punës, gjithashtu nuk kanë paraqitur vërtetimin e
lëshuar nga Komuna ose Bashkia për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti
Vendor për vitin 2015 dhe 2016 pranë cdo njësie vendore ku operatori ekonomik ushtron aktivitet
sipas ekstraktit të QKR.”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, nuk do të merren në shqyrtim
për ekonomi të procedurës administrative pasi ankimuesit i mungon interesi i ligjshëm duke qënë
se referuar arsyetimit më sipër do të vijojë të mbetet i skualifkuar nga procedura e prokurimit
objekt ankimi.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Nuk plotëson kërkesën Kapaciteti
teknik pika 6 Vërtetim nga Drejtoria e Policisë Qarkut Fier, për numrin e punonjësve të
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çertifikuar konform legjislacionit në fuqi, në fushën e veprimtarisë së shërbimit të ruajtjes dhe
sigurisë fizike, shoqëruar me listën emërore, certifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, jo më
pak se 3 punonjës, të punësuar aktualisht pranë shoqërisë, pasi keni paraqitur vetem 1 certifikatë
të vlefshme brenda afatit 4 vjecar Neni 5 “Certifikimi” i Ligjit Nr. 75/2014 per SHPSF.
Certifikata per Z. Z dhe A.S janë të pavlefshme për afatin dhe certifikata e Z, A.S është
paraqitur fotokopje dhe nuk figuron në emrat e dhëna në aktin notarial lëshuar nga noteri”,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.4.1. Në dokumentin “Shtojcë për modifikimin e dokumentave të tenderit”, 6 përcaktohet se:
“Vërtetim nga Drejtoria e Policisë Qarkut Fier, për numrin e punonjësve të çertifikuar konform
legjislacionit në fuqi, në fushën e veprimtarisë së shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike,
shoqëruar me listën emërore, certifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, jo më pak se 3( tre)
punonjës, të punësuar aktualisht pranë shoqërisë.”
III.4.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të kriterit sa më
sipër operatori ekonomik ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

Vërtetim nr. 09 Prot., datë 11.01.2017 “Subjektit SH.P.S.F “Eurogjici Security”
nënkategorisë 1.3.A”, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier,
Certifikatë nr. 0278, datë 28.02.2011
Certifikatë nr. (i paevidentueshëm qartë), datë 30.12.2009
Certifikatë nr. 0775, datë 25.04.2013
Certifikatë nr. 0837, datë 12.08.2013

III.4.3. Neni 5 “Certifikimi” i Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”
parashikon shprehimisht se: 1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është
kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. 2. Certifikimi i punonjësit të
shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut. 3. Vendimet e certifikimit, sipas
përcaktimeve në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen duke u bazuar respektivisht në mendimin
paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC-së. 4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe
drejtuesit teknik bëhet brenda 45 ditëve, ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30
ditëve nga dita e plotësimit të formularit të kërkesës për aplikim. 5. Certifikata është e vlefshme
për 4 vjet me të drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për drejtuesin teknik dhe
punonjësin e shërbimit.
III.4.4. Referuar frymës së legjislacionit 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,
11

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
[….]”.
Sa më sipër konstatuar Komisioni vlerëson se operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k
nuk ka mundur të paraqesë dokumentacion të vlefshëm për të gjithë punonjësit e shërbimit të
kërkuar në kriterin e vecantë të kualifikimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor. Vetëm 2 (dy)
prej certifikatave të paraqitura nga ankimuesi janë të vlefshme brenda afatit 4 vjecar të përcaktuar
në ligj ndërsa certifikatat e tjera të punonjësve nuk janë të vlefshme për arsye se data e lëshimit të
tyre i përket vitit 2009 dhe 2011 pra jashtë afatit të vlefshmërisë.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimet mbi arsyet e tjera të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues
“Eurogjici Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër në pikën
III.4.4., 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.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k se
“Kërkojmë skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, pasi nuk ka paraqitur
vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit sipas
ekstraktit historik dhe vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri” pasi në vërtetimin e OSHEE nuk pasqyrohet që ka shlyer detyrimet për kontratën
OSHEE Korçë, Lezhë, Vlorë, të cilat i ka hapur sipas QKR si vend ushtrimi aktiviteti si edhe nuk
ka paraqitur CV e punonjësve të shërbimit të cilët janë personeli kryesor që do të bëjnë
realizimin e kontratës” Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, nuk do të merren në shqyrtim
për ekonomi të procedurës administrative pasi ankimuesit i mungon interesi i ligjshëm duke qënë
se referuar arsyetimit më sipër do të vijojë të mbetet i skualifkuar nga procedura e prokurimit
objekt ankimi.
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Polsaiz” sh.p.k për kundërshtimin
e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Nuk plotëson kërkesën Kapaciteti teknik pika 1
pasi nuk keni paraqitur fatura për shërbimet e ngjashme sipas kërkesës së dhënë në dst”,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.7.1. Në Shtojcën 6 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 1, rezulton se
nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
Furnizime të së njëjtës natyrë në një vlerë jo me pak se 664 271 (gjashteqind e gjashtedhjete e
kater mije e dyqind e shtatedhjete e nje ) lekë pa T.V.SH, të realizuara gjatë tre viteve të fundit të
aktivitetit të operatorit;
Këto shërbime të së njëjtës natyrë do të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
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Kur sherbimi i së njëjtës natyrë është e realizuar me institucione shtetërore, Operatori
ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për
realizimin e sukseshëm të kontrates te shoqeruar me fatura tatimore te shitjes ku te
shenohen datat , shumat dhe sherbimet e realizuara .
OSE
Kur sherbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me sektorin privat Operatori ekonomik do ta
vertetojë këtë sherbim duke paraqitur fatura tatimore te shitjes ku te shenohen datat ,
shumat dhe sherbimet e realizuara .
III.7.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të kriterit sa më
sipër operatori ekonomik ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

-

-

Kontratë nr. 2737 Prot., datë 30.07.2015 “Për ruajtjen dhe sigurimin fizik të Drejtorisë
Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Fier dhe godinës së Coca Coles”, lidhur ndërmjet
Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Fier dhe SH.R.S.F “Polsaiz” ;
Kontratë shtesë nr. 19 Prot., datë 05.01.2016 “Për ruajtjen me roje private të godinës së
DRSSH Fier dhe arshivës së saj”, lidhur ndërmjet Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve
Shoqërore Fier dhe SH.R.S.F “Polsaiz” ;
Vërtetim nr. 2468 Prot., datë 24.05.2016 lëshuar nga Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore Fier.

III.7.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni
28, pika 3, përcaktohet se:
“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për shërbimet e
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të
jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe
që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e
mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes,
ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm
fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.”.
III.7.4. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “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”.
Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “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.7.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
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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. Kriteret kualifikuese të
përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga të gjithë
ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Autoriteti kontraktor do të
konsiderojë 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. Mosplotësimi
qoftë edhe i një kriteri të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, përbën
kusht për skualifikimin e tij.
III.7.6. Nisur nga sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik
“Polsaiz” sh.p.k nuk ka dorëzuar dokumentacion sipas kërkesave të autoritetit kontraktor të
përcaktuara në dokumentat e tenderit, pasi ka paraqitur kontratën me nr. 2737 prot., datë
30.07.2014 të lidhur me autoritetin publik Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore dhe vetëm
vërtetimin e realizimit me sukses nga autoriteti kontraktor përkatës, por jo faturën tatimore të
kërkuar nga autoriteti kontraktor. Autoriteti kontraktor me qëllim krijimin e një panorama të qartë
lidhur me eksperiencën e ngjashme në kryerjen e shërbimeve të ngjashme ka kërkuar që
operatorët ekonomikë të kenë realizuar shërbime të ngjashme dhe këtë ta vërtetojnë duke
paraqitur ndër të tjera dhe në mënyrë kumulative faturën tatimore të shitjes ku të shënohen datat,
shumat dhe shërbimet e realizuara.
Në këto kushte operatori ekonomik “Polsaiz” sh.p.k nuk vërteton se përmbush kapacitetin në
lidhje me punët e mëparshme të ngjashme, sipas kërkesave të autoritetit kontraktor.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Polsaiz” sh.p.k nuk qëndron.
III.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Polsaiz” sh.p.k për kundërshtimin
e kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k me arsyetimin se “keni
kualifikuar si fitues në këtë tender shoqërinë “Nazeri 2000” sh.p.k, na rezulton se kjo shoqëri jo
vetëm që është nën koston e shërbimit me 681.14 lekë, por gjithashtu e ka llogaritur shërbimin
për 310.79 ditë ose 10.22 muaj dhe jo për 311 ditë ose 10.227 muaj. Pra nuk mbulon gjithë
kohëzgjatjen e kontratës për kryerjen e shërbimit”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, nuk
do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi ankimuesit i mungon
interesi i ligjshëm duke qënë se referuar arsyetimit më sipër do të vijojë të mbetet i skualifkuar
nga procedura e prokurimit objekt ankimi.
III.9. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Nuk keni përmbushur shpenzimet
për armatim pasi nuk keni paraqitur dokumentat ligjore të kërkuara që vërtetojnë se keni në
pronësi armë pasi autorizimin nga Drejtoria e Policisë e keni marrë në Maj 2016 ndërkohë që
faturën dhe kontratën e blerjes të armëve i keni në Prill 2016 cka bën që ligjërisht fatura dhe
kontrata e blerjes së armëve të jënë të pavlefshme pasi sipas ligjit shoqëria juaj mund të blejë
armë vetëm pasi të jetë autorizuar paraprakisht nga Drejtoria e Policisë”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
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III.9.1. Në shtojcën 8 “Specifikimet Teknike ” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
Objektet që do të ruhen:
1. Sipërfaqja dhe objektet brënda Tregut të Shumicës Fruta-Perime SH.A. Lushnje me 2
(dy) turne 16 ( gjashtembedhjete )orë nga 8 (tetë) orë secili turn.
2. Të mbulojë të gjitha shpenzimet si pagat e rojeve, sigurimet shoqërore të personelit të
punësuar nga ana e tij për ruajtjen e objekteve, shpenzimet e uniformave, ndërlidhjet si
dhe gjithë kompensimet e tjera të njohura me ligj.
III.9.2. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Sipërfaqja dhe objektet brënda Tregut të Shumicës Fruta-Perime SH.A. Bashkia Lushnje 1 ( nje )
vendroje me 2( dy ) turne
( turn i dyte nga ora 16.00.24-00.00 dhe turn i trete 24.00 -08.00 )16 ( gjashtembedhjete ) orë
nga 8 (tetë) orë secili turn
Nr i rojeve per 1 vendroje me dy turne eshte 3.02 roje
Afati i ekzekutimit: Ky shërbim do të realizohet nga data e lidhjes së kontratës deri më
31.12.2017 per 311(treqind e njembedhjete ) dite .
III.9.3. 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.9.4. Nga shqyrtimi në tërësi i dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt
ankimi e në mënyrë specifike kriterit të vecantë të kualifikimit sa më sipër, Komisioni konstaton
se në asnjë moment autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar nga ana e operatorëve ekonomikë
dokumentacion provues lidhur me armët që duhet të disponojnë në përputhje me numrin e
vendrojeve për punonjësit e shërbimit për të cilin autoriteti kontraktor pretendon se operatori
ekonomik nuk i ka përmbushur.
Referuar sa më sipër Komisioni vlerëson se autoriteti kontraktor ka skualifikuar operatorin
ekonomik ankimues nga procedura e prokurimit për një kriter i cili nuk ka qënë i kërkuar në
dokumentat e tenderit. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se Autoriteti kontraktor në
vlerësimin e ofertave nuk mund të përdorë asnjë kriter tjetër i cili nuk është i përfshirë në kriteret
e kualifikimit të përcaktuara në dokumentat e tenderit kjo në kuptim të nenit 55 “Kriteret e
Përcaktimit të Ofertës Fituese” pika 2 e LPP i cili parashikon shprehimisht se: Autoriteti
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kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në
përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të
përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k qëndron.
III.10. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “nuk keni paraqitur kontratë të
ngjashme” Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.10.1. Në Shtojcën 6 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 1, rezulton
se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
Furnizime të së njëjtës natyrë në një vlerë jo me pak se 664 271 (gjashteqind e gjashtedhjete e
kater mije e dyqind e shtatedhjete e nje ) lekë pa T.V.SH, të realizuara gjatë tre viteve të fundit të
aktivitetit të operatorit;
Këto shërbime të së njëjtës natyrë do të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
Kur sherbimi i së njëjtës natyrë është e realizuar me institucione shtetërore, Operatori
ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për
realizimin e sukseshëm të kontrates te shoqeruar me fatura tatimore te shitjes ku te
shenohen datat , shumat dhe sherbimet e realizuara .
OSE
Kur sherbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me sektorin privat Operatori ekonomik do ta
vertetojë këtë sherbim duke paraqitur fatura tatimore te shitjes ku te shenohen datat ,
shumat dhe sherbimet e realizuara .
III.10.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të kriterit sa më
sipër operatori ekonomik ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

Faturë Tatimore Shitje nr. 40, datë 31.01.2014 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Janar 2014”;
Faturë Tatimore Shitje nr. 181, datë 26.02.2014 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Shkurt 2014”;
Faturë Tatimore Shitje nr. 302, datë 25.03.2014 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Mars 2014”;
Faturë Tatimore Shitje nr. 434, datë 28.04.2014 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Prill 2014”;
Faturë Tatimore Shitje nr. 553, datë 29.05.2014 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Maj 2014”;
Faturë Tatimore Shitje nr. 684, datë 27.06.2014 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Qershor 2014”;
Faturë Tatimore Shitje nr.836, datë 30.07.2014 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Korrik 2014”;

blerës
blerës
blerës
blerës
blerës
blerës
blerës
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-

Faturë Tatimore Shitje nr. 953, datë 29.08.2014 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe blerës
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Gusht 2014”;
Faturë Tatimore Shitje nr.1067, datë 29.09.2014 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe blerës
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Shtator 2014”;
Faturë Tatimore Shitje nr.315, datë 31.03.2015 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe blerës
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Mars 2015”;
Faturë Tatimore Shitje nr. 472, datë 29.04.2015 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe blerës
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Prill 2015”;
Faturë Tatimore Shitje nr. 542, datë 29.05.2015 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe blerës
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Maj 2015”;
Faturë Tatimore Shitje nr. 712, datë 29.06.2015 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe blerës
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Qershor 2015”;
Faturë Tatimore Shitje nr. 768, datë 28.07.2015 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe blerës
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Korrik 2015”;
Faturë Tatimore Shitje nr. 1147, datë 30.10.2015 me shitës “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe blerës
“Plus Communication” sh.a, “Shërbim ruajtje fizike muaji Tetor 2015”;

III.10.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,
neni 28, pika 3, përcaktohet se: “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor
kërkon dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në
çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së
përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Autoriteti
kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik
ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në
rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura
tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.”.
III.10.4. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “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.10.5. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “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.10.6. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e
gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të 6
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. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti
kontraktor janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë
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pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë 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. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të
përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, përbën kusht për skualifikimin e tij.
III.10.7. Nisur nga sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik
“Aulona Pol 1” sh.p.k ka kryer shërbime të ngjashme me sektorin privat për të cilin ka paraqitur
në përputhje me kriteret e vecanta të kualifikimit dhe të legjislacionit për prokurimin publik
Faturat Tatimore të Shitjes për vitet 2014 dhe 2015, vlera e të cilave tejkalon përqindjen e
kërkuar nga autoriteti kontraktor. Në këtë kontekst nuk ka asnjë kriter të papërmbushur nga ana e
operatorit ekonomik ankimues.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k qëndron.
III.11. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Keni paraqitur certificatë për
Drejtues Teknik Z.Ilir Gjoci, ndërsa në Ekstraktin Historik nuk figuron ky person si drejtues
teknik, por personat: Sotir Lito, Sulejman Kalaja dhe Ali Peca. Pra për këta persona nuk keni
paraqitur asnjë Certifikatë të Drejtuesit teknik” Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.11.1. Në Shtojcën 6 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 4, rezulton
se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
Çertifikatë ose Licencë të drejtuesit teknik, lëshuar nga Ministria e Brendshme, Drejtoria e
Pergjithshme e Policisë.
III.11.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të kriterit sa më
sipër operatori ekonomik ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

-

-

Certifikatë Nr. 87/8 Prot., datë 19.01.2016 për Drejtues Teknik Subjekti (në fushën e
veprimtarisë së shërbimit privat të sigurisë fizike) Z. Ilir Gjoci lëshuar nga Ministria e
Brendshme, Drejtoria e Policisë së Shtetit.
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar për të Dhënat e Subjektit “Shoqëri më Përgjegjësi të
Kufizuar”, lëshuar në datë 12.12.2016.
Sipas Ekstraktit historik të regjistrit tregtar të subjektit “Aulona Pol 1” sh.p.k datë
12.12.2016, rezulton se në datën 13.08.2014 është vendosur si Drejtuesi teknik i shoqërisë për
kategorinë 1.3.A Z.Ilir Gjoçi. Në seksionin 17 “Të dhëna që njoftohen vullnetarisht” rezulton
se drejtuesi aktual i shoqërisë për kategorinë 1.3.A, është Z.Ilir Gjoci.
Vërtetim nr. 1735 Prot., datë 17.12.2015 nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier, ku drejtues
teknik rezulton Z. Ilir Gjoci.

III.11.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
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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, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “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.11.4. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 5 “Certifikimi” i
Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikon shprehimisht se: 1.
Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është kompetencë e Drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. 2. Certifikimi i punonjësit të shërbimit është kompetencë e
drejtorit të policisë së qarkut. 3. Vendimet e certifikimit, sipas përcaktimeve në pikat 1 dhe 2, të
këtij neni, lëshohen duke u bazuar respektivisht në mendimin paraprak të KSHKCL-së dhe
KSHKC-së. 4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe drejtuesit teknik bëhet brenda 45
ditëve, ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30 ditëve nga dita e plotësimit të
formularit të kërkesës për aplikim. 5. Certifikata është e vlefshme për 4 vjet me të drejtë
ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për drejtuesin teknik dhe punonjësin e shërbimit.
III.11.5. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e
gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të
paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit
me sukses të kontratës.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k
ka përmbushur kriterin e kualifikimit në lidhje me paraqitjen e certifikatës ose licencës së
Drejtuesit teknik të shoqërisë kategori 1.3.A, të kërkuar nga autoriteti kontraktor për të realizuar
këtë kontratë, pasi Drejtuesi Teknik i subjektit “Aulona Pol 1” sh.p.k për nënkategorinë 1.3.A
sipas vërtetimit të Drejtorisë së Policisë Vendore Fier nr. 1735 Prot., datë 17.12.2015 figuron
Z.Ilir Gjoci, gjithashtu edhe në certifikatën për Drejtuesin teknik nr. 87/8 Prot., datë 19.01.2016
të paraqitur mga operatori ekonomik ankimues figuron Z.Ilir Gjoci.
Në këtë kuadër, referuar edhe Ekstraktit historik të regjistrit tregtar të subjektit “Aulona Pol 1”
sh.p.k datë 12.12.2016, rezulton se në datën 13.08.2014 është vendosur si Drejtuesi teknik i
shoqërisë për kategorinë 1.3.A Z.Ilir Gjoçi. Në seksionin 17 “Të dhëna që njoftohen
vullnetarisht” rezulton se drejtuesi aktual i shoqërisë për kategorinë 1.3.A, është Z.Ilir Gjoci.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k qëndron.
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
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-64807-12-28-2016 me objekt: “Ruajtja e Sha “ Tregu i
shitjes me shumicë fruta perime Lushnje (sipërfaqes dhe objekteve brenda tregut)”, me fond
limit 1 660 678 lekë pa tvsh, e zhvilluar në datën 18.01.2017, nga autoriteti kontraktor,
Tregu i Shitjes me Shumicë Fruta-Perime sh.a, Lushnje.
2. Të mos pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “Elezaj” sh.p.k, “Eurogjici Security”, sh.p.k
dhe “Polsaiz” sh.p.k për procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik
“Aulona Pol 1” sh.p.k, duke e kualifikuar këtë operator.
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 të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k.

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. 167 Protokolli; Datë 03.02.2017
Nr. 172 Protokolli; Datë 03.02.2017

Nr. 181 Protokolli; Datë 06.02.2017
Nr. 208 Protokolli; Datë 10.02.2017

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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