KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 386/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 19.06.2019 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000”
shpk, nga procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me
Nr.REF-13733-03-05-2019, me objekt: “Ruajtja e godinës me roje
private” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te
gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit
6.320.529 lekë (pa tvsh), zhvilluar në datën 16.04.2019 nga
autoriteti kontraktor Spitali Rajonal Berat”.
Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorëve ekonomikë “AEK” shpk dhe
“Myrto Security” shpk në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
Shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë
“Aulona Pol 1" shpk, "dhe "Flenarb" shpk, në procedurën e
prokurimit të mësipërcituar.

Ankimues:

“Nazeri 2000” shpk
Rruga “Kavajës”, Qendra Condor, kati II, Tiranë.
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Autoriteti Kontraktor:

Spitali Rajonal Berat
Lagjia “Kushtrim”, Berat.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik
nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe 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
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
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
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II.1. Në datën 18.03.2019 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.REF13733-03-05-2019, me objekt: “Ruajtja e godinës me roje private” – Marreveshje Kuader - me
nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit
6.320.529 lekë (pa tvsh), zhvilluar në datën 16.04.2019 nga autoriteti kontraktor Spitali Rajonal
Berat”.
II.2. Në datën 30.04.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e kualifikuar si më
poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.

“Myrto Security"shpk
"AEK Security" shpk
"Flena RB" shpk
"Nazeri 2000 " shpk
"Aulona Pol 1" shpk

6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë

kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar

II.3. Në datën 02.05.2019, operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e mësipërm të AK, me pretendimet si më
poshtë vijon:
“Shoqeria jone eshte skualifikuar me pretendimin se "Operatori "Nazeri 2000" shpk per
mospermbushje te pikes 4 te kapacitetit ligjor ku kerkohet " ...te mos kete masa administrative
per vitin 2018 e ne vazhdim ", pasi ne vertetimin e performances me nr 1125/1 prot, date
11.04.2019 rezulton se me Vendim nr 10, date 16.01.2019 i eshte dhene masa administrative
"Heqje te certifikates te drejtuesit teknik " nga Drejtori i Pergjithshem i Policise se Shtetit".
1.
Se pari, autoriteti duhet te kualifikoje shoqerine tone pasi arsyeja e skualifikimit
nuk qendron pasi :
Ne DST ne piken “Kapaciteti ligjor i operatoreve ekonomike”, pika 4, AK ka kerkuar “4.
Vertetim nga Drejtoria e Policise Berat per listen emerore te punonjesve te sherbimit te
certifikuar (nenkategoria 1.3 A) dhe vlefshmerine e seciles certifikate, data e certifikimit (data e
leshimit) dhe afatin e vlefshmerise se certifikates, leshuar brenda 30 diteve nga hapja e
procedures te kete punonjes grup te gateshem, te kete salle operative, operatori te deklaroje sa
me larte dhe autoriteti ka te drejte te kontrolloje vertetesine e tyre, si dhe te mos kete masa
Administrative per vitin 2018 e ne vazhdim. "
Ne permbushje te kerkeses se dhene ne DST kemi paraqitur:
“A) Vertetimin leshuar nga Drejtoria e Policise Berat nr.4321 / 1 prot, date 15.01.2019, ku
vertetohet se nuk kemi masa te dhene nga DPQ Berat duke permbushur kerkesen e dhene ne
DST.
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B)
Vertetimin leshuar nga Drejtoria e Policise Berat nr.1125/1 prot , date 11.04.2019 ku
vertetohet se nuk kemi mase te dhene nga DPQ Berat duke permbushur kerkesen e dhene ne
DST.
Pra arsyeja e skualifikimit nuk qendron pasi:
Ak ka perdorur si arsye skualifikimi jo kriterin e dhene ne DST por i eshte referuar nje
informacioni te cilin DPQ Berat e ka dhene jashte juridiksionit te saj pasi sic edhe shprehet ne
vertetim masa te cilen AK e perdor si pretendim per skualifikim nuk eshte marre nga Drejtoria e
Policise se Qarkut Berat por eshte marre nga Drejtoria e Pergjithshme e Policise dhe kjo nuk
eshte shprehur ne asnje pike si kriter skualifikimi ne DST.
Per me teper sqarojme se masa "heqje te certifikates se drejtuesit teknik z.Alfred Zylalaj", per te
cilen jemi skualifikuar padrejtesisht eshte nje mase e cila eshte ankimuar ne gjykate (shprehur
kjo edhe ne vertetimin leshuar nga Policia Berat (bashkangjitur vertetimi gjyqesor, date
15.03.2019 me objekt: Shfuqizimin teresisht te Vendimit nr.10 prot, date 16.01.2019 per
vendosjen e mases administrative heqje e certifikates se drejtuesit teknik te SHPSF "Nazeri
2000;", Z. Alfred Zylalaj te nenkategorise 1. 3.A " nga Drejtori i Pergjithshem i se Shtetit.
-Sigurimin e padise nepermjet pezullimit te zbatimit te aktit udministrativ, vendimit nr.10 prot,
date 16.01.2019, per vendosjen e mases administrative “heqje e certifikates se drejtuesit teknik
te Z. Alfred Zylalaj te nenkategorise 1.3.A", deri ne perfundim te gjykimit te kesaj ceshtjeje
dhe referuar per analogji edhe nje vendimit te KPP-se 113/2019 date 01.03.2019 ku shprehet
se "Ne kete kuptim KPP gjykon se gjoba ne ngarkim te drejtuesit teknik ne kushtet kur eshte
ankimuar nuk duhet te perbeje kusht per skualifikim ". Pra rasti qe shpreh KPP ne vendimin e
saj eshte ne te njejten situate pasi ne vendimin e KPP-se shprehet se i referohet Vertetimit
Nr.extra prot date 23.11.2018 leshuar nga Gjykata Administrative e Shkalles se Pare
Tirane. Dhe nga ana jone gjithashtu eshte paraqitur ne dokumentat e tenderit vertetim
nga Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane, date 15.03.2019 ne te cilin
gjithashtu shprehet "Sigurimin e padise nepermjet pezullimit te zbatimit te aktit administrativ
vendimit nr.10 prot, date 16.01.2019 per vendosjen e mases administrative “heqje e certifikates
se drejtuesit teknik te Z. Alfred Zylalaj te nenkategorise 1.3.A ", deri ne perfundim te gjykimit te
kesaj ceshtjeje".
Per sa me siper AK duhet te kualifikoje shoqerine tone pasi arsyeja e skualifikimit nuk qendron
dhe eshte e pabazuar ne kundershtim me ate qe eshte kerkuar dhe ne kundershtim me dispozitat
dhe te drejtat ligjore .
Pra AK duhet te kualifikoje shoqerine tone pasi kemi permbushur kerkesat e dhena sipas
kerkeses se shprehur ne DST. Si dhe ne te dy vertetimet leshuar nga DPQ, vleresimi nga ana e
DVP Berat per shoqerine tone eshte pozitiv duke i garantuar keshtu autoritetit tuaj te gjithe
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bindjen e nevojshme per permbushjen e sherbimit te kerkuar dhe arsye e skualfikimit eshte e
pabazuar dhe nuk qendron.
2. Se dyti, AK duhet te skualifikoje shoqerine AEK, Myrta dhe te shtoje arsye per
shoqerine Flenarb, Aulona pasi nuk kane permbushur kerkesen e AK “Kapaciteti ligjor i
operatoreve ekonomike”, pika 4 "Vertetim nga Drejtoria e Policise Berat per listen emerore te
punonjesve te sherbimit te certifikuar(nenkategoria 1.3 A) dhe vlefshmerine e seciles certifikate ,
data e certifikimit (data e lesihmit) dhe afatin e vlefshmerise se certifikates , leshuar brenda 30
diteve nga hapja e procedures, te kete punonjes grup te gateshem, te kete salle operative,
operatori te deklaroje sa me larte dhe autoriteti ka te drejte te kontrolloje vertetesine e tyre, si
dhe te mos kete masa administrative per vitin 2018 e ne vazhdim.
Pasi keto shoqeri nuk kane paraqitur deklaraten e kerkuar nga AK si dhe nuk kane paraqitur
vertetim ku te vertetojne qe nuk kane masa administrative per gjithe periudhen e vitit 2018 e ne
vazhdim duke mos permbushur kerkesen e dhene ne DST.
3. Se treti, Ak duhet te skualifikoje shoqerine AEK , Aulona Pol I , Myrto pasi nuk kane
permbushur kerkesen e AK sipas shtojces 7 "Deklarate mbi permbushjen e kritereve te
pergjithshme", ku te shprehet per emrat e te gjithe “Personi/at ne cilesine e anetarit te organit
administrativ, drejtuesit ose mbikeqyresit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca
perfaqesuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit qe nuk jane ose kane qene te
denuar me vendim gjyqesor te formes se prere per asnje nga veprat penale , te percaktuara ne
nenin 45/1 te LPP.
Perfundimisht nga argumentimi i bere sa me siper kerkojme nga ana e autoritetit te behet
kualifikimi i shoqerise sone pasi arsyeja e skualifikimit nuk qendron, skualifikimi eshte bere ne
menyre te njeanshme dhe te padrejte . AK te skualifikoje shoqerine AEK dhe Myrto dhe te
shtoje arsye skualifikimi per shoqerite Aulona dhe Flenarh pasi nuk plotesojne kriteret ne
DST.”.
II.4. Nëpërmjet shkresës nr.prot.2464, datë 06.05.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke e refuzuar ankesën.
II.5. Në datën 10.05.2019 operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.6. Në datën 23.05.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. prot. 833/2,
shkresa e autoritetit kontraktor nr.prot.2703, datë 22.05.2019, bashkëngjitur informacioni e
dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj si dhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për skualifikimin e
ofertës së tij me arsyetimin se "Operatori "Nazeri 2000" shpk per mospermbushje te pikes 4 te
kapacitetit ligjor ku kerkohet " ...te mos kete masa administrative per vitin 2018 e ne vazhdim ",
pasi ne vertetimin e performances me nr 1125/1 prot, date 11.04.2019 rezulton se me Vendim nr
10, date 16.01.2019 i eshte dhene masa administrative "Heqje te certifikates te drejtuesit teknik "
nga Drejtori i Pergjithshem i Policise se Shtetit", Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:

III.1.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta për Kualifikim” pika 2.1 “Kapaciteti ligjor I
operatorëve ekonomikë”, nënpika 4 të dokumentave të modifikuara të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
“Vertetim nga Drejtoria e Policise Berat per listen emerore te punonjesve te sherbimit te
certifikuar(nenkategoria 1.3 A) dhe vlefshmerine e seciles certifikate, data e
certifikimit(data e lesihmit) dhe afatin e vlefshmerise se certifikates , leshuar brenda 30
diteve nga hapja e procedures te kete punonjes grup te gateshem, te kete salle operative,
operatori te deklaroj sa me larte dhe autoriteti ka te drejte te kontrolloj vertetesine e tyre,
si dhe te mos kete masa Administrative per vitin 2018 e ne vazhdim”.

III.1.2. Nga verifikimet në Sistemin e Prokurimeve Elektronike konstatohet se operatori
ekonomik “Nazeri 2000” shpk në përmbushje të kritereve sa më sipër ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
- Vërtetimin lëshuar nga Drejtoria e Policisë Berat nr.4321/1 prot, datë 15.01.2019, me lëndë
”Performanca e subjketit ”Nazeri 2000” shpk të nënkategorisë 1.3.A, me aktivitet në qarkun e
Beratit;
- Vërtetimin lëshuar nga Drejtoria e Policisë Berat nr.568 prot, date 11.04.2019 , me lëndë
”Performanca e subjketit ”Nazeri 2000” shpk të nënkategorisë 1.3.A, me aktivitet në qarkun e
Beratit, për periudhën 10 prill 2018-10 prill 2019;
-Vërtetim datë 15.03.2019 lëshuar nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë.
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III.1.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
proçedurat 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. b) 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;”
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. Në ligjin nr. 75/2014 "Për shërbimin privat të sigurisë fizike", në nenin 41“Heqja e
certifikatës së titullarit të subjektit dhe drejtuesit teknik” të tij parashikohet se:
“1. Masa administrative “Heqje e certifikatës së titullarit të subjektit dhe drejtuesit teknik” jepet
në këto raste:
a) kur humbasin kushtet dhe kriteret e përcaktuara në këtë ligj;
b) me kërkesën e titullarit të subjektit dhe drejtuesit teknik;
c) kur është marrë vendim i formës së prerë nga gjykata, si masë penale plotësuese;
ç) kur ka marrë masë disiplinore “vërejtje me paralajmërim” apo gjobë për të njëjtën shkelje
më shumë se dy herë brenda vitit kalendarik;
d) kur konstatohen shkelje që janë në kundërshtim me legjislacionin në fuqi për armët dhe
përdorimin e armëve të zjarrit;
2. Heqja e certifikatës bëhet me vendim të arsyetuar të Drejtorit të Policisë së Shtetit”.
Ndërsa në nenin 47 “Kompetenca e dhenies së masave” të po të njëjtit ligj parashikohet se:
“Dhënia e masave administrative, sipas neneve 44, 45 dhe 46, të këtij ligji, është kompetencë e
drejtorit të policisë së qarkut. 2. Dhënia e masave administrative, sipas neneve 40 dhe 41, të këtij
ligji, është kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë”.
III.1.5. Në Udhëzimin Nr. 130, datë 05.03.2018 të Ministrit të Brendshëm “ Për Funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike” në Kreun VIII “Masat Disiplinore dhe Administrative”
parashikohet se:
“Për shkeljet e dispozitave të ligjit nr. 75/2014, “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, të cilat
nuk përbejnë vepër penale, nga strukturat e Policisë së Shtetit jepen masat e mëposhtme
administrative:
a) Për subjektin e SHPSF-së:
- vërejtje me paralajmërim për heqje të licencës;
7

- heqje të licencës.
b) Për titullarin e subjektit dhe drejtuesin teknik:
- vërejtje me paralajmërim për heqje të certifikatës;
- heqje të certifikatës;
- gjobë.
c) Për punonjësin e shërbimit:
- vërejtje;
- vërejtje me paralajmërim për heqje të certifikatës;
- heqje të certifikatës;
- gjobë.
2. Dhënia e masave administrative, sipas neneve 40 dhe 41 të ligjit nr. 75/2014, “Për shërbimin
privat të sigurisë fizike”, është kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.
3. Dhënia e masave administrative, sipas neneve 42, 44, 45 dhe 46 të ligjit nr. 75/2014, “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, është kompetencë e drejtorit të Drejtorisë Vendore të
Policisë.
4. Për shkeljet e konstatuara gjatë kryerjes së shërbimit nga punonjësit e shërbimit, drejtuesi
teknik ka të drejtë të japë për punonjësit e shërbimit masa disiplinore, sipas përcaktimit të bërë
në kontratën e punës. Masat disiplinore të dhëna nga drejtuesi teknik administrohen në
dokumentacionin e subjektit të SHPSF-së dhe raportohen në informacionet mujore, që dërgohen
në drejtorinë e policisë vendore përkatëse.
5. Konstatimi dhe shqyrtimi i shkeljeve administrative bëhen në përputhje me legjislacionin në
fuqi për kundërvajtjet administrative.
6. Procesverbali i konstatimit të shkeljes administrative, si dhe çdo dokumentacion tjetër, që
është i vlefshëm gjatë fazës së shqyrtimit të shkeljes të “Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit
Privat të punonjësve të SHPSF-së”, mbeten në fuqi”.
III.1.6. 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, 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 varësi të kontratës autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për
kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në proçedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin
ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk
përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.1.7. Referuar arsyes së skualifikimit, nga shqyrtimi i pretendimit të operatorit ekonomik
ankimues, kërkesës së autoritetit kontraktor si dhe nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar
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nga operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk në sistemin e prokurimit elektronik, KPP
konstaton se, autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit ka përcaktuar kërkesat që duhet të
plotësojnë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të prokurimit, ku ndër
të tjera, kërkohet që, të mos ketë masa administrative vitin 2018, sipas përcaktimeve të neneve
44 dhe 45 te Ligjit nr.75/2014. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori
ekonomik “Nazeri 2000” shpk, konkretisht “Vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria e Policisë Berat
nr.568 prot, date 11.04.2019 , me lëndë ”Performanca e subjketit ”Nazeri 2000” shpk të
nënkategorisë 1.3.A, me aktivitet në qarkun e Beratit, për periudhën 10 prill 2018-10 prill
2019”, konstatohet se me vendimin nr.10, datë 16.01.2018 Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së
Shtetit ka vendosur një masë administrative ndaj drejtuesit teknik të operatorit ekonomik
ankimues, e cila konsiston në “heqjen e certificates se drejtuesit teknik nga Drejtori i
Përgjithshëm i Policisë së Shtetit”. Pra, sa më sipër, konstatohet se operatori ekonomik “Nazeri
2000” shpk në veprimtarinë e tij të ushtruar për vitin 2018 ka masë administrative, gje e cila
është reflektuar dhe në vërtetimin e policisë vendore. KPP sqaron se, referuar ligjit “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, drejtuesi teknik është menaxheri më i lartë teknik që
organizon, drejton dhe kontrollon ofrimin e këtij shërbimi, pra drejtuesi teknik ka një rol të
rëndësishëm në punën dhe funksionimin e një shoqërie të ruajtjes së sigurisë fizike, kështu që,
rrjedhimisht, funksionet e tij lidhen drejtpërdrejtë me veprimtarinë e përditshme të shoqërisë ku
është i punësuar. Sa më sipër, referuar rastit konkret, fakti që ndaj drejtuesit teknik është marrë
masa administrative dhe kjo masa është pasqyruar në vërtetimin e performancës së shoqërisë
“Nazeri 2000” shpk, kjo nuk e shmang këtë të fundit nga përgjegjësia e kësaj shkelje, pasi
drejtuesi teknik është punonjësi kyç për veprimtarinë e shoqërisë së ruajtjes dhe sigurisë fizike, si
dhe përfaqësues i saj.
Nga dokumentacioni i paraqitur konstatohet se operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000”
shpk ka masë administrative, duke mos përmbushur kështu kriterin e përcaktuar nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit.
III.2. Në lidhje me pretedimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për “Shfuqizim i vendimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje me kualifikimin e operatorëve ekonomikë “AEK” dhe
“Myrto Security” shpk në procedurën e prokurimit objekt ankimi. Shtimin e arsyeve të skualifikimit
për operatorët ekonomikë “Aulona Pol 1" shpk, "dhe "Flenarb" shpk, në procedurën e prokurimit të
mësipërcituar”, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se:
III.2.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar), me
titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur interes në
një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i
autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin”.
III.2.2. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një ankim,
duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar si
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rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor.
Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë dëmtuar
realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar nga
procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të mbrojtur.
Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk arrin të
realizojë interesin e tij të ligjshëm.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar
apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë
e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të
tjerë në atë procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë, pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për kundërshtimine
kualifikimit të operatorëve ekonomikë “Myrto Security” shpk dhe “AEK” shpk, si dhe shtimin e
arsyeve të skualifikimit të operatorëve ekonomikë “Aulona Pol 1" shpk, "dhe "Flenarb" shpk, nuk
merren në shqyrtim, pasi operatori ekonomik ankimues nuk legjitimohet.

Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues“Nazeri 2000” shpk nuk qëndron.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,

Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk për
procedurën e prokurimit “Nazeri 2000”, nga procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim”, me Nr.REF-13733-03-05-2019, me objekt: “Ruajtja e godinës me roje
private” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 6.320.529 lekë (pa tvsh), zhvilluar në
datën 16.04.2019 nga autoriteti kontraktor Spitali Rajonal Berat”.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 833 Protokolli, Datë 10.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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