REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 92/2017
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 28.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Nazeri
2000” sh.p.k nga procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”
me Nr. REF-65053-01-10-2017 me objekt: “Ruajtja e objekteve të
Drejtorisë së Shëndetit Publik Has dhe Spitalit Has me Shërbim
Privat të Sigurisë Fizike për periudhën Shkurt-Dhjetor 2017”, me
fond limit 2.585.000 lekë pa tvsh, e zhvilluar në datën 30.01.2017,
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Has.
Shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë “ALBRA-SEC” sh.p.k, “Shtiqni” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k,
“Trezhnjeva” sh.p.k, “Sadeta”, sh.p.k.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagj.8, H.10, Pall.4, Ap.3, Tiranë
“Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga Kavajës, Qendra Condor, Kati II, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Shërbimit Spitalor Has
Rruga e Spitalit, Qyteti Krumë, Rrethi Has
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Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,
i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e 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
II.1 Në datën 11.01.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65053-01-10-2017 me objekt: “Ruajtja e
objekteve të Drejtorisë së Shëndetit Publik Has dhe Spitalit Has me Shërbim Privat të Sigurisë
Fizike për periudhën Shkurt-Dhjetor 2017”, me fond limit 2.585.000 lekë pa tvsh, e zhvilluar në
datën 30.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Has.
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II.2. Në datën 30.01.2017 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:
-

“Eurogjici Security”
“Nazeri 2000”
“Shtiqni”
“Sabeta”
“Trezhnjeva”
“AL-BRA-SEC”

2.291.302,72
2.291.302,72
2.292.652,62
2.331.575,38
2.331.575,38
2.359.721,14

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

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

II.3. Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike në datë 08.02.2017 për sklasifikimin e ofertës së tij me argumentat si më
poshtë:
Nuk përmbushni pikën 5 tek kriteret e vecanta të kualifikimit (kapaciteti teknik) autoriteti
kontraktor ka kërkuar AKEP me zonë mbulimi qyteti Krumë, ju keni sjellë me zonë mbulimi
Qarku Kukës; Nuk përmbushni piken 12 tek kriteret e vecanta të kualifikimit (kapaciteti teknik) si
dhe punonjësi me iniciale H.M të cilin e keni paraqitur si punonjës i juaj pas verifikimit në listë
pagesat e viti 2016 rezulton në listë pagesa tek ” TREZHNJEVA”.
II.4. Në datën 08.02.2017 operatori ekonomik “Eurogjici Security” 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 “Eurogjici
Security” sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentat se:
1) Arsyeja e skualifikimit se shoqëria jonë nuk ka përmbushur kriterin e kualifikimit për AKEP
për sistem radiokomunikimi dhe sistem radioalarmi me zonë mbulimi qyteti Krumë nuk qëndron
pasi:
- Në përmbushje të kriterit të paraqitur për AKEP me zonë mbulimi qyteti Krumë shoqëria
jonë ka paraqitur AKEP-in me munër AI-U1396, datë 03.03.2015 me anë të të cilit
vërtetohet se shoqëria jonë disponon AKEP për Radiokomunikim me zonë mbulimi
Qarku-Kukës-45 km, me afat vlefshërie deri më datë 31.12.2020. Mesa duket Autoriteti
kontraktor nuk e di se qarku është njësi administrative më e madhe dhe që e përfshin
qytetin Krumë.
- Në përmbushje të kriterit për paraqitjen e AKEP me zonë mbulimi qyteti Krumë shoqëria
jonë ka paraqitur AKEP-in me numër AI-U 1396, datë 27.11.2014, me anë të të cilit
vërtetohet se shoqëria jonë disponon AKEP për Radioalarm me zonë mbulimi QarkuKukës-45 km. Mesa duket Autoriteti kontraktor nuk e di se qarku është njësi
administrative më e madhe dhe që e përfshin qytetin Krumë.
2) Arsyeja e skualifikimit se shoqëria jonë nuk përmbush pikën 12 tek kriteret e vecanta të
kualifikimit nuk qëndron. Në përmbushje të kriterit shoqëria jonë:
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-

-

-

Ka firmosur dhe vulosur specifikimet teknike, shërbimet dhe grafikun e ekzekutimit dhe
termat e referencës të publikuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat standarte të
tenderit. Këto shtojca gjenden në faqet e fundit të dokumentit të emëruar- Dok TeknikeEurogjiciKa paraqitur një deklaratë me anë të së cilës deklaron se është dakort me spicifikimet
teknike, termat e referencës, shërbimet dhe grafikun e ekzekutimit për procedurën e
prokurimit .
Ka paraqitur deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike dhe termat e referencës.

3) Arsyeja e tretë e skualifikimit të shoqërisë sonë se punonjësi me iniciale H.M, figuron në
listëpagesat e shoqërisë Trezhnjeva nuk qënron, pasi:
- Së pari, shoqëria jonë nuk ka paraqitur në tender ndonjë punonjës me iniciale H.M.
- Së dyti, të gjithë punonjësit e ngarkuar në sistemin elektronik të prokurimeve nga
shoqëria jonë, janë punonjës të shoqërisë sonë, të cilat rezultojnë edhe në listëpagesat e
muajit të fundit (muaji dhjetor 2016).
- Së treti, fakti që një punonjës për një periudhë kohe mund të ketë qënë me sigurime edhe
të shoqëria Treznjeva (për të cilin ju duket se shqetësoheni shumë), nuk do të thotë asgjë,
pasi ky punonjës më përpara mund të ketë punuar për firmën Treznjeva dhe më pas ka
kaluar të shoqëria jonë.
- Së katërti, shoqëria jonë ka ngarkuar në sistemin elektronik të prokurimeve publike me
shumë certifikata dhe dëshmi për përdorimin teorik dhe praktik për përdorimin e armës.
Pra, kriteri për certifikata dhe dëshmi përdorimi të armëve është plotësuar dhe tejkaluar.
II.6. Në datën 14.02.2017, me shkresën nr. 99/2 prot, operatori ek onomik ankimues “Eurogjici
Security” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.7. Në datën 17.02.2017, 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.8. Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike në datë 08.02.2017 për sklasifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
Nuk përmbushni pikën 5 tek kriteret e vecanta të kualifikimit (kapaciteti teknik) autoriteti
kontraktor ka kërkuar AKEP me zonë mbulimi në qytetin Krumë, kurse juve e keni me zonë
mbulimi Qarku Kukës si dhe nuk përmbushni pikën 12 tek kriteret e vecanta të kualifikimit
(kapaciteti teknik).
II.9. Në datën 10.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Së pari, kemi paraqitur dokumentin AKEP të cilin e kemi emërtuar me “21.Autorizim AKEP
Faturë Nezeri 165 fq” dhe në të cilin pasqyrohet se shoqëria jonë disponon Autorizim
individual nga AKEP për caktim frekuencash për sistem radiokomunikimi dhe alarmi me zonë
mbulimi Qarku Kukës. Distanca mbidis qytetit Kukës dhe qytetit Krumë është 29.6 Km,
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

ndërkohë që Autorizim individual nga AKEP është marrë për të mbuluar një zonë me 35 Km.
Pra qyteti për të cilin AK ka kërkuar AKEP përfshihet në dokumentin AKEP që ne kemi
paraqitur.
Së dyti, për sa i përmet arsyes së skualifikimit të shoqërisë sonë, nga ana jonë në përmbushje
të kësaj kërkese kemi paraqitur dokumentin të cilin e kemi emërtuar “26 Konfirmim Nazeri
30.01.2017” ku kemi paraqitur në përputhje me kërkesën e autoritetit të firmosur dhe vulosur
duke shprehur se jemi dakort me specifikimet teknike, termat e referencës, shërbimet dhe
grafiku i ekzekutimit.
Së treti, Autoriteti duhet të shtojë arsye skualifikimi dhe duhet të mbeten të skualifikuara
shoqëritë “AL-BRA-SEC”, “Shtiqni”, “Trezhnjeva”, “Eurogjici Security”, “Sabeta” pasi
këto shoqëri nuk kanë paraqitur analizën e kostos sipas kërkesës së dhenë nga AK në dst.
Së katërti, Autoriteti duhet të shtojë arsye skualifikimi dhe duhet të mbeten të skualifikuara
shoqëritë “AL-BRA-SEC”, “Shtiqni”, “Trezhnjeva”, “Eurogjici Security”, “Sabeta” pasi
nuk plotësojnë numrin e kërkuar të punonjësve të certifikuar si dhe certifikatat e paraqitura të
punonjësve nuk janë të vlefshme brenda afatit 4-vjecar referuar ligjit për SHPSF nr. 75/2014,
për numrin e kërkuar nga AK, nuk kanë numrin e kërkuar të përgjegjësit të shërbimit,
operator, grup të gatshëm, radio, shkop gome, si dhe nuk pasqurojnë në vërtetim se nuk kanë
masë administrative.
Së pesti, Autoriteti duhet të shtojë arsye skualifikimi dhe duhet të mbeten të skualifikuara
shoqëritë “AL-BRA-SEC”, “Shtiqni”, “Trezhnjeva”, “Eurogjici Security”, “Sabeta” pasi
këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë nga AK “Dëshmi aftësimi të përdorimit të
armës për 7 punonjës”.
Së gjashti, këto shoqëri nuk kanë paraqitur dëshmi aftësimi të përdorimit të armës për numrin
e punonjësve të kërkuar.
Së shtati, Autoriteti duhet të shtojë arsye skualifikimi dhe duhet të mbeten të skualifikuara
shoqëritë “AL-BRA-SEC”, “Shtiqni”, “Trezhnjeva”, “Eurogjici Security”, “Sabeta” pasi
këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë nga AK “CV të stafit kryesor përgjegjës për
zbatimin e kontratës dhe stafit përgjegjës për kryerjen e shërbimit”.
Të teti, Autoriteti duhet të shtojë arsye skualifikimi dhe duhet të mbeten të skualifikuara
shoqëritë “AL-BRA-SEC”, “Shtiqni”, “Trezhnjeva”, “Eurogjici Security”, “Sabeta” pasi
këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë nga AK pasi nuk kanë paraqitur kontrata të
ngjashme si dhe nuk kanë paraqitur as faturat tatimore sipas kërkesës së AK.
Së nënti, Autoriteti duhet të shtojë arsye skualifikimi dhe duhet të mbeten të skualifikuara
shoqëritë “AL-BRA-SEC”, “Shtiqni”, “Trezhnjeva”, “Eurogjici Security”, “Sabeta” pasi
këto shoqëri nuk kanë paraqitur vërtetimin ku të kenë shlyer të gjitha detyrimet për kontratat
e OSHEE që kanë sipas vendodhjes së ushtrimit të aktivitetit.

II.10. Në datën 14.02.2017, me shkresën nr. 97/3 prot, operatori ekonomik ankimues “Nazeri
2000” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.11. Në datën 21.02.2017, pala ankimuese “Nazeri 2000” sh.p.k.,ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.12. Nëpërmjet shkresave nr. 99/4 prot., datë 24.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 240/2 në
datën 27.02.2017 dhe nr. 124/1 prot., datë 27.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 252/2 në
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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.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k për kundërshtimin e skualifikimit të ofertave të tyre me arsyetimin se “nuk
përmbushni pikën 12 tek kriteret e vecanta të kualifikimit (kapaciteti teknik)” Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” pika 12 përcaktohet
se:
“Konfirmimim me firmë e vulë nga operatori ekonomik është në dakort me specifikimet teknike,
termat e reference, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit.”
III.1.2. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
[....]
Preventivi mujor i shpenzimeve
1
Nr.

2
Përshkrimi i Sherbimeve

3
Vlera ne leke

1

Paga bazë per nje roje

2

Shtesë mbi page per turnin II, per nje roje ne muaj

3

Shtesë mbi page per turnin III, per nje roje ne muaj
Shuma 1

4

Shpenzime per sigurime shoqerore & shendetesore 16.7%, per nje roje/muaj
Shuma 2

5

Shpenzime armatimi, per nje roje ne muaj

6

Shpenzime per nderlidhje, per nje roje ne muaj

7

Shpenzime per veshmbathje (uniforme), admin.etj., per nje roje ne muaj

8

Fitimi i mundshem, per nje roje ne muaj

6

Shuma 3
Kostoja per nje roje ne muaj (pa TVSH) (shuma 1+2+3)

III.1.3. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Ruajtja e objekteve te Drejtorise se Shendetit Publik Has dhe Spitalit Has me Sherbim Privat te
Sigurise Fizike per periudhen shkurt-dhjetor 2017
Numri i vend rojeve eshte 1 (nje) me 4.7 (katerpikeshtate) roje.
Numri i
vendrojeve

1

Numri i
turneve

3

Numri i
rojeve te
nevojshme

Afati i kontrates

4.7

11 muaj

Fondi Limit
pa TVSH

Fondi Limit
me TVSH

2.585.000

3.102.000

III.1.4. Në shtojcën 12 “Termat e Referencës ” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
Qëllimi i kryerjes së shërbimit është parandalimi i çdo tentative ose veprimi kriminal, që ka për
objekt vjedhjen ose dëmtimin pasurive të luajteshme e të paluajtëshme në objektet që Autoriteti
Kontraktor ka në administrim. Të sigurojë dhe të ruajë ambientet ku ushtrohet veprimtaria dhe
aktiviteti i Drejtorisë së Shëndetit Publik Has dhe Spitalit Has nga dëmtimet, vjedhjet, e
mundshme si dhe punën normale të administratës dhe të punonjësve të saj.
Kjo do të realizohet nga Rojet të cilët gjatë kryerjes së shërbimit do të:


jenë të armatosur e mjete të tjera mbrojtëse,



jenë të pajisur me radio-transmetuese që do të funksionojnë sipas përcaktimeve të
Liçensës për Ngritje dhe Shfrytëzim Sistemi të Pavaruar Radiokomunikacioni, me të cilën
Shoqëria është pajisur nga Enti Rregullator i Telekomunikacioneve.



jenë të veshur me uniformë në të cilën do të jetë vendosur Stema dalluese e Shoqërisë.

III.1.5. 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.”
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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.1.6. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që
është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000
(njëzetë e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera
gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë)
lekë”.
III.1.7. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00
deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer
midis intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”, ndërsa
referuar nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare
kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25% ose me një pushim të barabartë me
kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së
kësaj pune, që merret një jave para ose pas kryerjes së saj. ”
III.1.8. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke
filluar nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015 “Pёr
kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i
kujdesit shёndetёsor”.
III.1.9. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar, kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga
autoriteti kontraktor. Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera, konstaton se
ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000”
sh.p.k., në total janë nën koston e lejuar ligjore pasi ofertat e paraqitura është përllogaritur jo në
përputhje me detyrimet e përcaktuara nga legjislacionin në fuqi për pagën minimale ligjore,
shtesat mbi pagë për turnin e II dhe të III, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7
%, e rrjedhimisht nuk mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes
sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe nëligjore në fuqi.
Sa më sipër pretendimi i operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000”
sh.p.k nuk qëndrojnë.
III.2. Lidhur me pretendimet mbi arsyet e tjera të skualifikimit të operatorëve ekonomikë
ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k Komisioni i Prokurimit Publik,
referuar gjykimit mësipër në pikën III.1.9., gjykon se nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi
të procedurës administrative pasi, gjendja faktike dhe juridike e këtyre operatorëve ekonomikë 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 “Nazeri 2000” sh.p.k se “kërkojmë
skualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë pasi ofertat e tyre janë nën kostot ligjore”,
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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 skualifikuar nga procedura e prokurimit objekt ankimi.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65053-01-10-2017 me objekt: “Ruajtja e
objekteve të Drejtorisë së Shëndetit Publik Has dhe Spitalit Has me Shërbim Privat të
Sigurisë Fizike për periudhën Shkurt-Dhjetor 2017”, me fond limit 2.585.000 lekë pa tvsh, e
zhvilluar në datën 30.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Has.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, për procedurën e
prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 240 Protokolli; Datë 17.02.2017
Nr. 252 Protokolli; Datë 21.02.2017

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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