VENDIM
K.P.P. 620/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha

Kryetar

Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 20.09.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e ofertës
së operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk, në procedurën
e prokurimit “Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47136-02-122018, me objekt: “Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes”, me fond
limit 1.122.812,90 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 23.02.2018, nga
autoriteti kontraktor, Këshilli i Qarkut Shkodër. Gjithashtu
kundërshtohet hedhja e shortit në procedurën e prokurimit.

Ankimues:

“Nazeri 2000” sh.p.k
Rr. Kavajës, Qendra Condor, Kati II, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Këshilli i Qarkut Shkodër
Rr. “28 Nëntori”, Shkodër

Subjekte të interesuar:

“Eurogjici Security” sh.p.k.
Rruga "Adem Jashari ", Lagja. 8, H.I0, Pall 4, Ap.3, Tirane

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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet 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.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas ka
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.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit
të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës
së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 13.02.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47136-02-12-2018, me objekt: “Shërbime të sigurimit
dhe ruajtjes”, me fond limit 1.122.812,90 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 23.02.2018, nga autoriteti
kontraktor, Këshilli i Qarkut Shkodër.
II.2. Në datën 02.03.2018 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, si më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.

“Vojvoda” sh.p.k
“Toni Security” sh.p.k
“Eurogjici Security” sh.p.k
“Nazeri 2000” sh.p.k
“Dani” sh.p.k

931487.00 lekë, skualifikuar
1083546.00 lekë, skualifikuar
1083666.00 lekë, skualifikuar
1083904.00 lekë, skualifikuar
1084145.00 lekë, skualifikuar

Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k rezulton i skualifikuar pasi:
“Nuk është përmbushur kërkesa e AK-së që të vërtetoni se keni shlyer të gjitha detyrimet e maturuara
të energjisë elektrike, sepse ligji që rregullon shërbimin e sigurimit dhe ruajtjes kërkon në mënyrë të
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domosdoshme që çdo subjekt të ketë Qendër Kontrolli në vendet e ushtrimit të aktivitetit, që do të
thotë jeni i detyruar të paguani detyrimet e energjisë në vendin e ushtrimit të aktivitetit tuaj në
Shkodër. Nëse detyrimet tuaja të energjisë përmbushen nga një abonent tjetër, ju duhet të dorëzoni
dokumentin përkatës (kontratë qeraje etj.) që vërteton përgjegjësinë dhe korrektësinë tuaj në
përmbushjen e këtij kriteri ligjor me anë të një personi të autorizuar në bazë të kontratës apo të një
dokumenti tjetër që vërteton këtë fakt. Sqarojmë se ndryshimet e fundit ligjore në vitin 2018, kanë
synuar lehtësimin e biznesit dhe kanë rritur barrën e zyrtarëve të prokurimit për të verifikuar të gjithë
përmbajtjen e dokumenteve dhe deklaratave të subjekteve. Duke shpresuar se do të vërtetoni
pretendimet tuaja në mënyrë bindëse, do propozojmë të ftoheni sërish në këtë procedurë prokurimi,
sapo të publikohet nga APP njoftimi i ri i kontratës. Në lidhje me referimin tuaj se, është përgjegjësi
e OSHEE të verifikojë pagesën e të gjitha detyrimeve të energjisë elektrike, nuk përjashton
përgjegjësinë e AK-së për të verifikuar përmbajtjen e çdo dokumenti që dorëzohet në sistemin
elektronik, sepse jo pa qëllim është parashikuar legjislacionin e prokurimit publik, përmbushja e këtij
detyrimi.”
II.3. Në datën 05.03.2018 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij si dhe duke pretenduar se vlerësimi
i ofertave duhej bërë bazuar në koston ditore. Gjithashtu ngrihen pretendime për shoqëritë “Vojvoda”
sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Toni Security” sh.p.k pasi, sipas ankimuesit, këto shoqëri
kanë ofertuar nën koston ligjore, nuk përmushin kërkesën për shlyerjen e detyrimeve vendore si dhe
nuk kanë paraqitur vërtetim xhiroje për vitin 2017.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 186/2 prot., datë 09.03.2018 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke e pranuar pjesërisht ankesën.
II.6. Në datën 16.03.2018 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.7. Në datën 28.05.2018 Komisioni i Prokurimit Publik, pas shqyrtimit të ankesës së ankimuesit si
dhe duke qënë se deri në këtë datë autoriteti kontraktor nuk ka njoftuar elektronikisht rivlerësimin e
ofertave bazuar në gjykimin e KSHA-së, arsyetoi si vijon:
 Lidhur me arsyen e skualifikimit të shoqërisë « Nazeri 2000 » sh.p.k, Komisioni i Prokurimit
Publik, pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj, dokumentave të
dërguara nga autoriteti kontraktor si dhe verifikimet e kryera në SPE vendosi të pranojë
ankesën, duke e kualifikuar këtë ofertues.
 Lidhur me pretendimet e ngritura nga operatori ekonomikë ankimues “Nazeri 2000” shpk për
skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Vojvoda” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k dhe
“Toni Security” sh.p.k në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykoi se fati i këtyre shoqërive ishte përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të
datës 02.03.2018, ku deri në datën e daljës së vendimit të KPP-së këto shoqëri rezultojnë të
skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e
ankimuesit.
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Lidhur me pretendimin e ankimuesit përsa i përket vlerësimit të ofertave, (sipas kostos ditore),
Komisioni i Prokurimit Publik gjykoi se, duke qënë se shoqëria “Nazeri 2000” sh.p.k deri në
datën 28.05.2018 rezultonte i vetmi subjekt i kualifikuar në SPE, bazuar në gjykimin e dhënë
nga KPP në pikën III.1 të arsyetimit të vendimit KPP 358/2018, trajtimi i këtij pretendimi
nuk do të kishte ndikim mbi fatin e cështjës, ndaj dhe nuk u mor në shqyrtim.

Pas shqyrtimit të ankesës Komisioni i Prokurimit Publik mori vendimin K.P.P 358/2018, si vijon:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47136-02-12-2018, me objekt: “Shërbime të sigurimit dhe
ruajtjes”, me fond limit 1.122.812,90 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 23.02.2018, nga
autoriteti kontraktor, Këshilli i Qarkut Shkodër.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik
“Nazeri 2000” sh.p.k, dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si mësipër, duke e kualifikuar
këtë ofertues.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
II.8. Në datën 31.05.2018 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka kualifikuar në SPE shoqërinë
“Nazeri 2000” sh.p.k, në zbatim të vendimit KPP 358/2018 të Komisionit të Prokurimit Publik, por
ka kualifikuar edhe shoqërinë “Eurogjici Security” sh.p.k, bazuar në vendimin e Komisionit të
Shqyrtimit të Ofertave të datës 12.03.2018.
II.9. Në datën 06.06.2018 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k është njoftuar elektronikisht si
vijon:
“Në zbatim të Vendimit të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave të Këshillit të Qarkut Shkodër
(Përgjigje e KSHA-së nr.186/2 prot. datë 09.03.2018 drejtuar “Nazeri 2000” shpk), si dhe në zbatim
të Vendimit të KPP-së nr.358/2018 prot. datë 28/05/2018, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave
kualifikoi ofertën e “NAZERI 2000” SHPK. Në vijim, pas korrigjimit të ofertës ekonomike, meqenëse
oferta rezultonte e njëjtë me “Eurogjici Security” shpk, është vendosur hedhja e shortit me datë 5
Qershor 2018, fillimisht ora 10:00 dhe më pas është shtyrë në orën 13:00, për tu krijuar mundësi
objektive shoqërive për të marrë pjesë në short. Por, në momentin e hedhjes së shortit, personi i
paraqitur si përfaqësues i shoqërisë "Nazeri 2000" shpk Z.Besnik Druni nuk kishte prokurën e
posaçme, që të vërtetonte faktin e përfaqësimit të kësaj shoqërie në zbatim të dispozitave ligjore, për
rrjedhojë nuk mund të zhvillohej shorti. Në vijim, KVO vendosi të shpall fitues direkt shoqërinë
"Eurogjici Security" shpk, sepse përfaqësuesi i saj ishte pajisur me prokurë të posaçme për hedhjen
e shortit, siç ishte kërkuar nga KVO.”
II.10. Në datën 11.06.2018 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke pretenduar si vijon:
“Së pari; në datën 06.06.2018 në mënyrë elektronike nëpërmjet SPE është dërguar njoftim mbi
klasifikimin e shoqërive pjesëmarrëse në këtë procedurë:
1. “Vojvoda” sh.p.k
931487.00 lekë, skualifikuar
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2. “Toni Security” sh.p.k
1083546.00 lekë, skualifikuar
3. “Eurogjici Security” sh.p.k
1083666.00 lekë, kualifikuar
4. “Nazeri 2000” sh.p.k
1083904.00 lekë, kualifikuar
5. “Dani” sh.p.k
1084145.00 lekë, skualifikuar
Sipas këtij klasifikimi autoriteti nuk ka zbatuar vendimin e KPP-së nr. 358/2018, datë 28.05.2018 në
të cilin KPP për këtë procedurë është shprehur:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47136-02-12-2018, me objekt: “Shërbime të sigurimit dhe
ruajtjes”, me fond limit 1.122.812,90 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 23.02.2018, nga autoriteti
kontraktor, Këshilli i Qarkut Shkodër.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik
“Nazeri 2000” sh.p.k, dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si mësipër, duke e kualifikuar këtë
ofertues.
Po në këtë vendim (358/2018 datë 28.05.2018) në lidhje me shoqëritë e tjera ofertuese dhe
konkretisht edhe për shoërinë Eurogjici, KPP shprehet se: “Lidhur me pretendimet e ngritura nga
operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k për skualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Vojvoda” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Toni Security” sh.p.k në procedurën e
prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se fati i këtyre shoqërive është
përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 02.03.2018, ku këto shoqëri rezultojnë të
skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e
ankimuesit. Për më tepër, nga verifikimi i informacionit si dhe nga shqyrtimi administrativnë KPP,
nuk rezulton që këta operatorë ekonomikëtë jenë ankimuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi.”
Sipas klasifikimit datë 02.03.2018 të publikuar në SPE rezulton se:
1. Vojvoda” sh.p.k
931487.00 lekë, skualifikuar
2. “Toni Security” sh.p.k
1083546.00 lekë, skualifikuar
3. “Eurogjici Security” sh.p.k
1083666.00 lekë, kualifikuar
4. “Nazeri 2000” sh.p.k
1083904.00 lekë, kualifikuar
5. “Dani” sh.p.k
1084145.00 lekë, skualifikuar
Nga shoqëritë pjesëmarrëse sipas vendimit të KPP-së, kualifikohet vetëm shoqëria “Nazeri 2000”
sh.p.k dhe shoqëritë e tjera mbeten të skualifikuara.
Ndërkohë sipas klasifikimeve datë 06.06.2018 shikohet që autoriteti kontraktor në tejkalim të
kompetencave të veta dhe në shkelje të hapur me ligjin ka kualifikuar me pa të drejtë shoqërinë
“Eurogjici Security” sh.p.k. [...]
Sa më sipër autoriteti duhet të zbatojë vendimin e KPP-së nr. 358/2018 datë 28.05.2018 dhe të vijojë
me hapat e tjera ligjore , duke nxjerrë njoftimin e fituesit për shoqërinë tonë pasi jemi e vetmja shoqëri
e kualifikuar për këtë procedurë.
Së dyti, autoriteti kontraktor edhe pse sipas vendimit të KPP nr.358/2018 datë 28.05.2018 e ka një
fitues konkretisht shoqërinë tonë, si të vetmen shoqëri të kualifikuar, në shkelje të hapur me ligjin ka
njoftuar për short në datën 05.06.2018 midis një shoqërie të skualifikuar konkretisht shoqërisë
“Eurogjici Security” sh.p.k dhe shoqëisë “Nazeri 2000” sh.p.k edhe pse cmimi i ofruar nga ana jonë
nuk është i njëjtë me cmimin e ofruar nga Eurogjici Security.
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Për më tepër sipas procesverbalit të mbajtur nga autoriteti shprehet se fituese është shoqëria
“Eurogjici Security” sh.p.k pasi shoqëria “Nazeri 2000” sh.p.k nuk u lejua të merrte pjesë në short
pasi përfaqësuesi nuk paraqiti prokurë të posacme.
Autroiteti kontraktor duhet të anulojë këtë short i cili është në shkelje të hapur me dispozitat ligjore
dhe është i pavlefshëm pasi nuk mund të bëhet short me një shoqëri të skualifikuar, që nuk kanë oferta
të njëjta [...].
Përfundimisht kërkojmë të korrigjohen shkeljet e kryera nga AK dhe autoriteti kontraktor të zbatojë
vendimin e KPP-së, duke kualifikuar vetëm shoqërinë tonë dhe të vijohet me nxjerrjen e njoftimit të
fituesit dhe të gjitha hapat e tjerë ligjore për shoqërinë tonë.”
II.12.1. Nëpërmjet shkresës nr.519/1 prot., datë 18.06.2018 me objekt: “Mbi vendimarrjen e KSHA
për pretendimet e ankesës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për prokurimin me objekt:
“Shërbime të sigurisë fizike”, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit si vijon:
“Pretendimi i parë i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k
Në bazë të përmbajtjes së ankesës “Nazeri 2000” sh.p.k , në pretendimin e parë të këtij subjekti
citohet si më poshtë:
Në datën 06.06.2018 në mënyrë elektronike nëpërmjet SPE është dërguar njoftim mbi klasifikimin e
shoqërive pjesëmarrëse në këtë procedurë:
1.
2.
3.
4.
5.

“Vojvoda” sh.p.k
“Toni Security” sh.p.k
“Eurogjici Security” sh.p.k
“Nazeri 2000” sh.p.k
“Dani” sh.p.k

931487.00 lekë, skualifikuar
1083546.00 lekë, skualifikuar
1083666.00 lekë, kualifikuar
1083904.00 lekë, kualifikuar
1084145.00 lekë, skualifikuar

Sipas këtij klasifikimi autoriteti nuk ka zbatuar vendimin e KPP-së nr. 358/2018, datë 28.05.2018 në
të cilin KPP për këtë procedurë është shprehur:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47136-02-12-2018, me objekt: “Shërbime të sigurimit dhe
ruajtjes”, me fond limit 1.122.812,90 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 23.02.2018, nga
autoriteti kontraktor, Këshilli i Qarkut Shkodër.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik
“Nazeri 2000” sh.p.k, dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si mësipër, duke e kualifikuar
këtë ofertues.
Po në këtë vendim (358/2018 datë 28.05.2018) në lidhje me shoqëritë e tjera ofertuese dhe
konkretisht edhe për shoërinë Eurogjici, KPP shprehet se: “Lidhur me pretendimet e ngritura nga
operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k për skualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Vojvoda” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Toni Security” sh.p.k në procedurën e
prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se fati i këtyre shoqërive është
përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 02.03.2018, ku këto shoqëri rezultojnë të
skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e
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ankimuesit. Për më tepër, nga verifikimi i informacionit si dhe nga shqyrtimi administrativnë KPP,
nuk rezulton që këta operatorë ekonomikëtë jenë ankimuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi.”
Sipas klasifikimit datë 02.03.2018 të publikuar në SPE rezulton se:
1. Vojvoda” sh.p.k
931487.00 lekë, skualifikuar
2. “Toni Security” sh.p.k
1083546.00 lekë, skualifikuar
3. “Eurogjici Security” sh.p.k
1083666.00 lekë, kualifikuar
4. “Nazeri 2000” sh.p.k
1083904.00 lekë, kualifikuar
5. “Dani” sh.p.k
1084145.00 lekë, skualifikuar
Nga shoqëritë pjesëmarrëse sipas vendimit të KPP-së, kualifikohet vetëm shoqëria “Nazeri 2000”
sh.p.k dhe shoqëritë e tjera mbeten të skualifikuara.
Ndërkohë sipas klasifikimeve datë 06.06.2018 shikohet që autoriteti kontraktor në tejkalim të
kompetencave të veta dhe në shkelje të hapur me ligjin ka kualifikuar me pa të drejtë shoqërinë
“Eurogjici Security” sh.p.k. [...]
Sa më sipër autoriteti duhet të zbatojë vendimin e KPP-së nr. 358/2018 datë 28.05.2018 dhe të vijojë
me hapat e tjera ligjore , duke nxjerrë njoftimin e fituesit për shoqërinë tonë pasi jemi e vetmja shoqëri
e kualifikuar për këtë procedurë.
Konstatimet e KSHA-së për pretendimin e parë
Duke përballur pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k me vlerësimin e Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave, konstatohet se:
- Subjekti “Nazeri 2000” sh.p.k është kualifikuar në zbatim të Vendimit nr.358/2018 prot., datë
28.05.2018 të Komisionit të Prokurimit Publik.
- Lidhur me pretendimet e ankimuesit se klasifikimi i kryer nga KVO-ja me datë 06.06.2018
është kryer në tejkalim të kompetencave të veta dhe në shkelje të hapur me ligjin, duke
kualifikuar pa të drejtë shoqërinë “Eurogjici Security” sh.p.k nuk qëndron. Nga analizimi i
gjithë dokumentacionit rezulton shumë qartë se në zbatim të nenit 133 ( pika 1 dhe 2) dhe
nenit 164 (shkronja “ç” dhe “d”) të ligjit nr.44/2015 , datë 30.4.2015 “Kodi i Procedurave
Administrative i Republikës së Shqipërisë”, vendimet e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesve të
AK-së të marra në datë 9 dhe 12 mars 2018, janë bërë të ekzekutueshme me datë 30 maj
2018, kur Këshilli i Qarkut Shkodër është njoftuar zyrtarisht me vendimin e KPP-së nr.
358/2018 prot., datë 28.05.2018.
Bashkëngjitur ju dërgojmë shkresën nr.266/1 prot., datë 08.06.2018 e Këshillit të Qarkut Shkodër
drejtuar KPP-së ku është sqaruar një lloj keqkuptimi nga ana e këtij institucioni lidhur me subjektin
“Eurogjici Security” sh.p.k.
Konkluzioni i KSHA për pretendimin e parë
Për rrjedhojë Komisioni i Shqyrtimit të Ankesve konstaton se pretendimet e ankimuesit “Nazeri
2000” sh.p.k nuk qëndrojnë.
Pretendimi i dytë i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k
Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k pretendon se megjithëse autroiteti ontraktor e ka një fitues
sipas vendimti të KPP-së nr. 358/2018, datë 28.05.2018, konkretisht shoqërinë “Nazeri 2000” sh.p.k
si të vetmen shoqëri të kualifikuar, në shkelje të hapur me ligjin ka njoftuar për short në datën
05.06.2018 midis një shoqërie të skualifikuar konkretisht shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k dhe
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shoqëisë “Nazeri 2000” sh.p.k edhe pse cmimi i ofruar nga ana jonë nuk është i njëjtë me cmimin e
ofruar nga Eurogjici Security.
Për më tepër sipas procesverbalit të mbajtur nga autoriteti shprehet se fituese është shoqëria
“Eurogjici Security” sh.p.k pasi shoqëria “Nazeri 2000” sh.p.k nuk u leju të merrte pjesë në short
pasi përfaqësuesi nuk paraqiti prokurë të posacme.
Autroiteti kontraktor duhet të anulojë këtë short i cili është në shkelje të hapur me dispozitat ligjore
dhe është i pavlefshëm pasi nuk mund të bëhet short me një shoqëri të skualifikuar [...].
Konstatimet e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesës (KSHA) për kundërshtimin e dytë.
Duke analizuar pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k si dhe dokumentacionin e
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, konstatohet se:
Shoqëria “Nazeri 2000” sh.p.k nuk ka paraqitur prokurë të posacme për hedhjen e shortit, megjithëse
ëshët njoftuar paraprakisht në sistemin elektronik nga zyrtati i autorizuar i KVO-së. Madje Komisioni
i Vlerësimit të Ofertave ka lejuar edhe shtyrjen e afatit për hedhjen e shortit, në mënyrë që tu krijohej
mundësi të dy subjekteve për të marrë pjesë. Për rrjedhojë pretendimi i ankimuesit, se nuk mund të
hidhet short me një shoqëri të skualifikuar , sepse shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k është e
kualifikuar, nuk qëndron.
Nga procesverbali i KVO-së për hedhjen e shortit të datës 05.06.2018, por edhe nga sistemi, rezulton
se shoqëria “Nazeri 2000” sh.p.k është kualifikuar, por nuk ka marrë pjesë në hedhjen e shortit, sepse
nuk kishte përmbushur kërkesën e KVO-së për të paraqitur prokurë të popsacme. Për rrjedhojë është
shpallur fituese shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k sepse ka paraqitur dokumentacion ligjor të
përfaqësimit, sic ëshët kërkuar nga KVO.
Por nga analizimi në tërësi i dokumentacionit të KVO-së dhe fotoja e vlerësimit në sistem, Komsioni
i Shqyrtimit të Ankesës ka kostatuar një lapsus në korrigjimin e ofertave nga KVO-ja e AK-së, sepse
megjithëse pretendohet korrigjimi i ofertës nga anëtarët e KVO-së, në sistem nuk rezulton e
pasqyruar. Për këtë arsye, zyrtari i autorizuar i njësisë së prokurimit ka dërguar mesazh zyrës së ITsë pranë APP-së për zgjidhejn e këtij problemi dhe realizimin e korrigjit në sistem të vlerës së
subjektit “Eurogjici Security” sh.p.k.
Konkluzioni i KSHA për pretendimin e dytë.
Për rrjedhojë, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave konstaton se edhe pretendimi i dytë i ankimuesit
“Nazeri 2000” sh.p.k nuk qëndron, por vendosi që t’i dërgojë email zyrtar APP-së për të korrigjuar
vlerën në sistem të subjektit “Eurogjici Security” sh.p.k.
Përfundimisht Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave vendosi refuzimin e pretendimeve të ankimuesit
“Nazeri 2000” sh.p.k dhe të njoftohet menjëherë operatori ekonomik ankimues.”
II.12.2. Në datën 25.06.2018 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komsionit të Prokurimit Publik duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.13. Në datën 14.06.2018 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 358/2 prot,
shkresa e autoritetit kontraktor Këshilli i Qarkut Shkodër me nr. 266/4 prot., datë 08.06.2018, me
objekt: “Mbi zbatimin e vendimit nr.358/2018 prot., datë 28.05.2018 të KPP-së”.
Nëpërmjet kësaj shkrese autoriteti kontraktor informon Komisionin e Prokurimit Publik se ka zbatuar
vendimin K.P.P 358/2018 të Komisionit të Prokurimit Publik, për procedurën e prokurimit
“Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47136-02-12-2018, me objekt: “Shërbime të sigurimit dhe
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ruajtjes”, me fond limit 1.122.812,90 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 23.02.2018, nga autoriteti
kontraktor, Këshilli i Qarkut Shkodër.
Komisioni i Prokurimit Publik bëri verifikimet në sistemin elektronik të prokurimeve të Agjencisë së
Prokurimit Publik, lidhur me zbatimin e vendimit K.P.P 358/2018, datë 28.05.2018 të Komisionit të
Prokurimit Publik, për procedurën e prokurimit “Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47136-02-122018, me objekt: “Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes”, me fond limit 1.122.812,90 lekë pa tvsh,
zhvilluar nё datёn 23.02.2018, nga autoriteti kontraktor, Këshilli i Qarkut Shkodër.
Nga ky verifikim rezultoi se në datën 31.05.2018 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka kualifikuar
shoqërinë “Nazeri 2000” sh.p.k, në zbatim të vendimit KPP 358/2018 të Komisionit të Prokurimit
Publik, por ka kualifikuar edhe shoqërinë “Eurogjici Security” sh.p.k.
Sipas informacionit të autoritetit kontraktor vendimi për kualifikimin e shoqërisë “Eurogjici Security”
sh.p.k është marrë bazuar në vendimin e Komisionit të Shqyrtimit të Ofertave të datës 12.03.2018.
II.13.1. Në datën 26.06.2018 Komisioni i Prokurimit Publik mori vendimin KPP 358/3/2018 si vijon:
1. Të mos pranojë kërkesën e autoritetit kontraktor për heqjen e pezullimit të procedurës së
prokurimit “Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47136-02-12-2018, me objekt: “Shërbime të
sigurimit dhe ruajtjes”, me fond limit 1.122.812,90 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn
23.02.2018, nga autoriteti kontraktor, Këshilli i Qarkut Shkodër.
2. Autoriteti kontraktor të anuloje procesin e hedhjes së shortit.
3. Autoriteti kontraktor të bëjë rivlerësimin e procedurës së prokurimit në SPE, sipas vendimit
të Komisionit të Prokurimit Publik, K.P.P 358/2018, datë 28.05.2018 si dhe në zbatim të
vendimit të KSHA dt.12.03.2018, si dhe të respektojë afatet e ankimimit në zbatim të nenit 63
të LPP-së.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
II.14. Në datën 29.06.2018 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 1176/2
prot., shkresa e autoritetit kontraktor Këshilli i Qarkut Shkodër me nr. 569/1 prot., datë 27.06.2018,
me objekt: “Informacion për ankesën e subjektit “Nazeri 2000” sh.p.k”, ku jepen sqarimet si vijon:
“[...] Duke marrë parasysh se pretendimi i ankesës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k
konsiston në faktin se pretendohet se është i vetmi fitues, e kemi sqaruar në mënyrë të qartë se ka
ndodhur një keqkuptim nga ana juaj lidhur me subjektin “Eurogjici Security” sh.p.k i cili është
skualifikuar nga KVO-ja pranë AK-së me datë 02.03.2018, por është vendosur kualifikimi i këtij
subjekti me datë 12 mars 2018 me vendim të KSHA-së. Nga analizimi i gjithë dokumentacionit
rezulton shumë qartë se në zbatim të nenit 133 ( pika 1 dhe 2) dhe nenit 164 (shkronja “ç” dhe
“d”) të ligjit nr.44/2015 , datë 30.4.2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së
Shqipërisë”, vendimet e Komsionit të Shqyrtimit të Ankesve të AK-së të marra në datë 9 dhe 12 mars
2018, janë bërë të ekzekutueshme me datë 30 maj 2018, kur Këshilli i Qarkut Shkodër është njoftuar
zyrtarisht me vendimin e KPP-së nr. 358/2018 prot., datë 28.05.2018. Në lidhje me dokumentin e
përfaqësimit , KVO-ja tek kërkesat në SPE me datë 4 qershor 2018 ka përcaktuar shumë qartë: “Për
hedhjen e shortit mund të paraqitete një nga administratorët e shoqërisë ose një nga përfaqësuesit e
shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k, me prokurë të posacme për hedhjen e shortit”. Për këtë arsye
Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës ka refuzuar pretendimet e ankimuesit “Nazeri 2000” sh.p.k.”
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II.15. Në datën 09.07.2018 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 358/4 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor me nr. 599/1 prot., datë 05.07.2018 me objekt: “Mbi përmbajtjen e
vendimit nr. 358/3/2018 prot., datë 26.06.2018 të KPP-së”.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e shoqërisë « Nazeri 2000 » sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.1.1. Në datën 02.03.2018 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, si më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.

“Vojvoda” sh.p.k
“Toni Security” sh.p.k
“Eurogjici Security” sh.p.k
“Nazeri 2000” sh.p.k
“Dani” sh.p.k

931487.00 lekë, skualifikuar
1083546.00 lekë, skualifikuar
1083666.00 lekë, skualifikuar
1083904.00 lekë, skualifikuar
1084145.00 lekë, skualifikuar

III.1.2. Në datën 05.03.2018 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij si dhe duke pretenduar se vlerësimi
i ofertave duhej bërë bazuar në koston ditore. Gjithashtu ngrihen pretendime për shoqëritë “Vojvoda”
sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Toni Security” sh.p.k pasi, sipas ankimuesit, këto shoqëri
kanë ofertuar nën koston ligjore, nuk përmushin kërkesën për shlyerjen e detyrimeve vendore si dhe
nuk kanë paraqitur vërtetim xhiroje për vitin 2017.
III.1.3. Nëpërmjet shkresës nr. 186/2 prot., datë 09.03.2018 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke e pranuar pjesërisht ankesën.
III.1.4. Në datën 16.03.2018 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
III.1.5. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ rezulton se në
datën 09.03.2018 Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave ka vendosur kualifikimin e shoqërisë “Nazeri
2000” sh.p.k dhe në datën 12.03.2018 KSHA-ja ka vendosur kualifikimin edhe të shoqërisë
“Eurogjici Security” sh.p.k, vendim i cili nuk ka gjetur pasqyrim në SPE deri në datën 20.03.2018,
datë në të cilën Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur pezullimin e procedurës së prokurimit të
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mësipërm dhe moskryerjen e asnjë veprimi nga autoriteti kontraktor deri në shqyrtimin e ankesës dhe
marrjen e vendimit përfundimtar.
III.1.6. Në datën 28.05.0218, Komisioni i Prokurimit Publik, pas shqyrtimit të ankesës së ankimuesit
si dhe duke qënë autoriteti kontraktor nuk ka njoftuar elektronikisht rivlerësimin e ofertave bazuar
në gjykimin e KSHA-së, mori vendimin K.P.P 358/2018, si vijon:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën e
prokurimit “Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47136-02-12-2018, me objekt: “Shërbime
të sigurimit dhe ruajtjes”, me fond limit 1.122.812,90 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn
23.02.2018, nga autoriteti kontraktor, Këshilli i Qarkut Shkodër.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si mësipër, duke
e kualifikuar këtë ofertues.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
III.1.7. Në datën 31.05.2018 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka kualifikuar në SPE shoqërinë
“Nazeri 2000” sh.p.k, në zbatim të vendimit KPP 358/2018 të Komisionit të Prokurimit Publik, por
ka kualifikuar edhe shoqërinë “Eurogjici Security” sh.p.k, bazuar në vendimin e Komisionit të
Shqyrtimit të Ofertave të datës 12.03.2018. Pra nga data 12.03.2018 që KSHA vendosi kualifikimin
e shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k dhe deri në datën 31.05.2018 operatori ekonomik ankimues
nuk ka marrë dijeni për kualifikimin e shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k.
III.1.8. Neni 55 pika 4 të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
parashikon se “[...]Autoriteti kontraktor duhet të përgatisë një përshkrim të shkurtër të procesit të
vlerësimit, i cili pasqyrohet në procesverbal, në përputhje me nenin 12 të këtij ligji. Në rastin e
prokurimit me mjete elektronike, sistemi administron automatikisht të dhënat, vlerësimet dhe
komentet mbi to, duke njoftuar, në rrugë elektronike, ofertuesit […]”
Në nenin 66 pika 3 të Vendimit nr.914 të Këshillit të Ministrave datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, parashikohet se “Pas mbylljes së seancës publike,
komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm
ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nëse është
e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga ofertuesit, të cilat duhet të jenë
me shkrim ose të reflektuara në procesverbal.” Ndërkohë në nenin 67 të Vendimit nr.914 të Këshillit
të Ministrave datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar,
parashikohet se: “Në bazë të ofertave të pranuara, komisioni i vlerësimit të ofertave harton
klasifikimin përfundimtar, i cili u komunikohet ofertuesve në kohën e përcaktuar në këto rregulla”.
Në 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
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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 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.”
Në kreun X “Shqyrtimi i Ankesave”, neni 78, pika 6 i Vendimit nr.914 të Këshillit të Ministrave datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar parashikohet se “Për
shqyrtimin e ankesave, autoriteti kontraktor ndjek hapat e mëposhtëm: a) Titullari i autoritetit
kontraktor ia ngarkon çështjen një komisioni të përbërë nga 3 (tre) persona, për të shqyrtuar ankesën
dhe për të dhënë një vendim. Përjashtimisht, në rast të mungesës së personelit, titullari i autoritetit
kontraktor ia ngarkon çështjen për shqyrtim 1 (një) zyrtari të vetëm. Komisioni/zyrtari i ngarkuar
është përgjegjës për vendimin e dhënë në përfundim të shqyrtimit të ankesës. Anëtarët e
komisionit/zyrtari i ngarkuar nuk duhet të kenë marrë pjesë në marrjen e vendimit, për të cilin është
paraqitur ankesa. Në rast se ankimi lidhet me dokumentet e tenderit, titullari i autoritetit kontraktor
mund t’ia ngarkojë shqyrtimin e ankesës komisionit të vlerësimit të ofertave.” Në nenin 78, pika 6
gërma “ç” të Vendimit Nr.914 të Këshillit të Ministrave dt.29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet se: […]Në përfundim të shqyrtimit të ankesës,
komisioni/zyrtari i ngarkuar për shqyrtimin e saj mund të marrë vendim për refuzimin ose pranimin
e ankesës, i cili i komunikohet menjëherë titullarit të autoritetit kontraktor. Në rastin kur ankesa është
pranuar, titullari i autoritetit kontraktor i adreson vendimin për zbatim komisionit të vlerësimit të
ofertave.
III.1.9. Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve të
caktuara proceduriale në LLP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për përgatitjen
e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci juridike për palët e
interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të veprimtarisë së organeve të
administratës publike, (Neni 9 i K.pr. Administrative). Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit
të procedurave të prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP, në neni 2 të tij janë ato të mos
diskriminimit, transparencës dhe barazisë. Tërësia e elementëve të mësipërm lidhet ngushtësisht me
elementë të ligjshmërisë së vendimeve të organeve të administratës publike. Në interpretim sistematik
(domethënjen e drejtë të normës juridike duke e vënë në lidhmëri me normat e tjera brenda sistemit
juridik), Komisioni i Prokurimit gjykon se ligjvënësi ka ndarë qartësisht dy momentet proceduriale
atë të vlerësimit të ofertave nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe momentin e dytë të
garancisë proceduriale të mbrojtjes së interesave të ligjshme të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës
në procedurat e prokurimit, atë të ankimit administrativ pranë autoritetit kontraktor ( rishikimin e
vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave) nga vetë autoriteti kontraktor por nga një trupë e
re, e cila nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesave me komisionin e vlerësimit të ofertave,
shqyrtimin e ankesave nga K.Sh. A ( Komisioni i Shqyrtimit të Ofertave). Normativa e mësipërme,
parashikuar nga neni 63 i ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar,
rregullon të drejtën e personave të interesuar në një procedurë prokurimi për të paraqitur ankesë pranë
12

autoritetit kontraktor dhe më pas pranë Komisionit të Prokurimit Publik në kuadrin e rishikimit
administrativ të kësaj procedure, e thënë ndryshe, legjitimimin për të vënë në lëvizje dhe investimin
e autoritetit kontraktor për rishikimin e vendimit të KVO-së.
III.1.10. Për më tepër sqarojmë se në datën 14.06.2018 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit
Publik me nr. 358/2 prot, shkresa e autoritetit kontraktor Këshilli i Qarkut Shkodër me nr. 266/4 prot.,
datë 08.06.2018, me objekt: “Mbi zbatimin e vendimit nr.358/2018 prot., datë 28.05.2018 të KPPsë”. Nëpërmjet kësaj shkrese autoriteti kontraktor informon Komisionin e Prokurimit Publik se ka
zbatuar vendimin K.P.P 358/2018 të Komisionit të Prokurimit Publik, për procedurën e prokurimit
“Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47136-02-12-2018, me objekt: “Shërbime të sigurimit dhe
ruajtjes”, me fond limit 1.122.812,90 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 23.02.2018, nga autoriteti
kontraktor, Këshilli i Qarkut Shkodër.
Komisioni i Prokurimit Publik bëri verifikimet në sistemin elektronik të prokurimeve të Agjencisë së
Prokurimit Publik, lidhur me zbatimin e vendimit K.P.P 358/2018, datë 28.05.2018 të Komisionit të
Prokurimit Publik, për procedurën e prokurimit “Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47136-02-122018, me objekt: “Shërbime të sigurimit dhe ruajtjes”, me fond limit 1.122.812,90 lekë pa tvsh,
zhvilluar nё datёn 23.02.2018, nga autoriteti kontraktor, Këshilli i Qarkut Shkodër.
Nga ky verifikim rezultoi se në datën 31.05.2018 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka kualifikuar
shoqërinë “Nazeri 2000” sh.p.k, në zbatim të vendimit KPP 358/2018 të Komisionit të Prokurimit
Publik, por ka kualifikuar edhe shoqërinë “Eurogjici Security” sh.p.k.
Sipas informacionit të autoritetit kontraktor vendimi për kualifikimin e shoqërisë “Eurogjici Security”
sh.p.k është marrë bazuar në vendimin e Komisionit të Shqyrtimit të Ofertave të datës 12.03.2018.
Pas arsyetimit të bërë nga KPP-ja, lidhur me ligjshërinë e veprimeve të AK-së dhe në përgjigje të
kërkesës për heqje pezullimi si më sipër cituar, në datën 26.06.2018 Komisioni i Prokurimit Publik
mori vendimin KPP 358/3/2018 si vijon:
1. Të mos pranojë kërkesën e autoritetit kontraktor për heqjen e pezullimit të procedurës së
prokurimit “Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47136-02-12-2018, me objekt: “Shërbime
të sigurimit dhe ruajtjes”, me fond limit 1.122.812,90 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn
23.02.2018, nga autoriteti kontraktor, Këshilli i Qarkut Shkodër.
2. Autoriteti kontraktor të anuloje procesin e hedhjes së shortit.
3. Autoriteti kontraktor të bëjë rivlerësimin e procedurës së prokurimit në SPE, sipas
vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik, K.P.P 358/2018, datë 28.05.2018 si dhe në
zbatim të vendimit të KSHA dt.12.03.2018, si dhe të respektojë afatet e ankimimit në
zbatim të nenit 63 të LPP-së.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
III.1.11. Në datën 31.05.2018 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka kualifikuar në SPE shoqërinë
“Nazeri 2000” sh.p.k, në zbatim të vendimit KPP 358/2018 të Komisionit të Prokurimit Publik, por
ka kualifikuar edhe shoqërinë “Eurogjici Security” sh.p.k, bazuar në vendimin e Komisionit të
Shqyrtimit të Ofertave të datës 12.03.2018.
Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ dhe parashtrimeve me
shkrim të autoritetit kontraktor rezulton se në datën 31.05.2018, renditja e ofertave është si më poshtë:
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1. “Vojvoda” sh.p.k
931487.00 lekë, skualifikuar
2. “Toni Security” sh.p.k
1083546.00 lekë, skualifikuar
3. “Eurogjici Security” sh.p.k
1083666.00 lekë, kualifikuar
4. “Nazeri 2000” sh.p.k
1083904.00 lekë, kualifikuar
5. “Dani” sh.p.k
1084145.00 lekë, skualifikuar
Pra autoriteti kontraktor nuk ka pasqyruar në SPE korrigjimin e ofertës së operatorit ekonomik
“Eurogjici Security” sh.p.k, veprim të cilin e ka kryer në datën 19.06.2018.
III.1.12. Në datën 06.06.2018 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k është njoftuar elektronikisht
si vijon:
“Në zbatim të Vendimit të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave të Këshillit të Qarkut Shkodër
(Përgjigje e KSHA-së nr.186/2 prot. datë 09.03.2018 drejtuar “Nazeri 2000” shpk), si dhe në zbatim
të Vendimit të KPP-së nr.358/2018 prot. datë 28/05/2018, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave
kualifikoi ofertën e “NAZERI 2000” SHPK. Në vijim, pas korrigjimit të ofertës ekonomike, meqenëse
oferta rezultonte e njëjtë me “Eurogjici Security” shpk, është vendosur hedhja e shortit me datë 5
Qershor 2018, fillimisht ora 10:00 dhe më pas është shtyrë në orën 13:00, për tu krijuar mundësi
objektive shoqërive për të marrë pjesë në short. Por, në momentin e hedhjes së shortit, personi i
paraqitur si përfaqësues i shoqërisë "Nazeri 2000" shpk Z.Besnik Druni nuk kishte prokurën e
posaçme, që të vërtetonte faktin e përfaqësimit të kësaj shoqërie në zbatim të dispozitave ligjore, për
rrjedhojë nuk mund të zhvillohej shorti. Në vijim, KVO vendosi të shpall fitues direkt shoqërinë
"Eurogjici Security" shpk, sepse përfaqësuesi i saj ishte pajisur me prokurë të posaçme për hedhjen
e shortit, siç ishte kërkuar nga KVO.”
III.1.13. Sipas autoritetit kontraktor lidhur me këtë pretendim argumentohet si vijon:
“Duke analizuar pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k si dhe dokumentacionin e
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, konstatohet se shoqëria “Nazeri 2000” sh.p.k nuk ka paraqitur
prokurë të posacme për hedhjen e shortit, megjithëse është njoftuar paraprakisht në sistemin
elektronik nga zyrtati i autorizuar i KVO-së. Madje Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka lejuar edhe
shtyrjen e afatit për hedhjen e shortit, në mënyrë që tu krijohej mundësi të dy subjekteve për të marrë
pjesë. Për rrjedhojë pretendimi i ankimuesit, se nuk mund të hidhet short me një shoqëri të
skualifikuar , sepse shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k është e kualifikuar, nuk qëndron.
Nga procesverbali i KVO-së për hedhjen e shortit të datës 05.06.2018, por edhe nga sistemi, rezulton
se shoqëria “Nazeri 2000” sh.p.k është kualifikuar, por nuk ka marrë pjesë në hedhjen e shortit,
sepse nuk kishte përmbushur kërkesën e KVO-së për të paraqitur prokurë të popsacme. Për rrjedhojë
është shpallur fituese shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k sepse ka paraqitur dokumentacion ligjor
të përfaqësimit, sic ëshët kërkuar nga KVO. Por nga analizimi në tërësi i dokumentacionit të KVOsë dhe fotoja e vlerësimit në sistem, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës ka konstatuar një lapsus në
korrigjimin e ofertave nga KVO-ja e AK-së, sepse megjithëse pretendohet korrigjimi i ofertës nga
anëtarët e KVO-së, në sistem nuk rezulton e pasqyruar. Për këtë arsye, zyrtari i autorizuar i njësisë
së prokurimit ka dërguar mesazh zyrës së IT-së pranë APP-së për zgjidhjen e këtij problemi dhe
realizimin e korrigjimit në sistem të vlerës së subjektit “Eurogjici Security” sh.p.k.”
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III.1.14. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k përsa i përket ofertës
ekonomike të shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se korigjimi
i ofertës së operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k është bërë në SPE në datën 19.06.2018,
datë në të cilën ankimuesi është njoftuar elektronikisht se oferta e tij është e barabartë me ofertën
ekonomike të shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k, ndërkohë që hedhja e shortit është zhvilluar në
datën 05.06.2018.
Komisioni i Prokurimit Publik verifikoi në SPE ofertat ekonomike të shoqërive “Eurogjici Security”
sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k , nga ku rezultoi se këto shoqëri kanë paraqitur oferta të njëjta.
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor nuk ka pasqyruar në S.P.E procesin
e rivlerësimit të ofertave, sic parashikohet në nenin 12 dhe 55 pika 4 të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar. Është detyrë e zyrtarëve përgjegjës, anëtarë të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave të pasqyrojnë në SPE vlerësimin për të gjitha shoqëritë pjesëmarrëse në
procedurën e prokurimit, në përputhje me nenin 55 pika 4 të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si më sipër cituar, në mënyrë që këta të fundit të kenë mundësi të
paraqesin pretendimet e tyre dhe të rivendosin të drejtat e tyre nëpërmjet procesit të ankimimit,
sikundër parashikohet në pikën 2, neni 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar si dhe në pikën 5, të nenit 78 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin
e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.
Gjithashtu, lidhur me procedurën e hedhjes së shortit Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në
datën 20.03.2018 me anë të vendimit KPP 518/1 Protokolli, Komisioni i Prokurimit Publik vendosi:
“Të urdhërojë pezullimin e procedurës së prokurimit dhe moskryerjen e asnjë veprimi nga autoriteti
kontraktor deri në shqyrtimin e ankesave dhe marrjen e vendimit përfundimtar.” Nga verifikimi i
kryer në SPE, KPP konstaton se autoriteti kontraktor ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës
së prokurimit në periudhën kur kjo procedurë ka qënë e “Pezulluar”. Sa më sipër, KPP gjykon se
autoriteti kontraktor ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit, hedhjen e shortit
për përcaktimin e ofertës fituese, parashikuar nga neni 66, pika 8 e Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014
të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, pa pritur
afatet proceduriale të parashikuara nga neni 63 e vijues i ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, të ndryshuar, dhe Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Veprimet e mësipërme proceduriale
janë kryer në një kohë kur KPP nuk është shprehur për heqjen e pezullimit të vendosur nga Komisioni
i Prokurimit Publik në përputhje me nenin 64 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, të ndryshuar. Vetëm pas zbatimit të vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik dhe heqjes
së pezullimit nga KPP, autoriteti kontraktor mund të vijojë me hapat e mëtejshëm procedurialë të
procedurës së prokurimit, në zbatim të nenit 55, 58 e vijue të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
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Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Marrëveshje kuadër” me Nr. Ref-47136-02-12-2018, me objekt: “Shërbime të sigurimit dhe
ruajtjes”, me fond limit 1.122.812,90 lekë pa tvsh, zhvilluar nё datёn 23.02.2018, nga autoriteti
kontraktor, Këshilli i Qarkut Shkodër.
2. Autoriteti kontraktor të përsëritë shortin ndërmjet ofertuesve me oferta të njëjta, në përputhje me
rregullat e prokurimit publik.
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 që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik
“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. 1176 Protokolli;
Datë 25.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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