KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 341/2019
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 06.06.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave standarte të tenderit për proçedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF-15427-03-272019, me objekt “Shërbim i ruajtjes me roje private të godinave të
Drejtorisë së Shëndetit Publik Lushnje – Marrëveshje Kuadër – me
një operator ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12
muaj”, me fond limit 2,360,100 lekë pa tvsh, publikuar më datë
28.03.2019 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik
Lushnje.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e ofertës
së operatorit ekonomik “Elezaj” shpk, si dhe lënien të skualifikuar
operatorët ekonomik “Buzi 2010” shpk, “Myrto Security” shpk,
“Goga” shpk dhe “Polsaiz” shpk, nga procedura prokurimit objekt
shqyrtimi.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me skualifikimin e ofetrës
së operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk, nga procedura
prokurimit objekt shqyrtimi.

Autoriteti kontraktor:

Drejtoria e Shëndetit Publik Lushnje.
Adresa: Lagjia “Xhevdet Nepravishta”, Lushnje.
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Ankimues:

“Dea Security” shpk
Adresa: Rruga “Ndre Mjeda”, Qëndra Polifunksionale, kati i I-rë,
Tiranë.
“Nazeri 2000” shpk
Adresa: Rruga “Kavajës”, Qëndra Condor, kati II, Tiranë.
“Myrto Security” shpk
Adresa: Rruga “Brigada e XI Sulmuese”, lagjia “Kastriot”, godina
e Albtelecom, kati 3, Fier.

Subjekte të Interesuara:

“Buzi 2010” shpk.
Adresa: Rruga “Vojo Kushi”, Fier, Lushnje.
“Goga” shpk
Adresa: Lagjja “Apollonia”, sheshi “Nene Tereza”, prapa TV
“Apollon”, shtepi private nr 3/99, Fier.
“Polsaiz” shpk
Adresa: Rruga “Kastriot Muço”, Lagjia “15 Tetori”, Fier.
“Elezaj” shpk
Adresa: Rruga “Kadri Roshi”, Lagjia “Xhevdet Nepravishta”
Lushnje.

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
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 interes për
të njëjtën procedurë prokurimi, e cila, ka qenë e pezulluar sepse, janë paraqitur ankesa në lidhje
me modifikimin e dokumentave të tenderit, ndërkohë që nga ana e autoritetit kontraktor është
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vijuar me hapjen e ofertave, duke bërë që të paraqiten ankesa edhe për këtë fazë tjetër të procedurës
së prokurimit – vlerësimit të ofertave, e si rrjedhim, duke qenë operatorë ekonomikë të
interesuar/pjesëmarrës në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë, 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, 1.1 dhe 2 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, dhe më pas
kanë 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.4. Ankimuesit kanë 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 ankesave të
operatorët ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 28.03.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF-15427-03-27-2019, me objekt “Shërbim i
ruajtjes me roje private të godinave të Drejtorisë së Shëndetit Publik Lushnje – Marrëveshje
Kuadër – me një operator ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj”, me fond
limit 2,360,100 lekë pa tvsh, publikuar më datë 28.03.2019 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Shëndetit Publik Lushnje.
II.2. Në datën 16.04.2019 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 16.04.2019, autoriteti kontraktor ka bërë vlerësimin e procedurës së prokurimit, në
këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Buzi 2010” shpk
2. “Myrto Security” shpk
3. “Goga” shpk

1,656,829.34 lekë
1,869,472.16 lekë
2,021,391.36 lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
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4. “Polsaiz” shpk
5. “Elezaj” shpk
6. “Nazeri 2000” shpk

2,037,857.01 lekë
2,078,810.46 lekë
2,078,829.72 lekë

skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

II.4. Në datën 01.04.2019, operatori ekonomik “Dea Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të proçedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
Nepermjet kesaj ankese duam te bejme prezent nje problem qe konsiston ne shkeljet e kryera nga
Autoriteti Kontrator “Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje” per proceduren e prokurimit
parashikuar te zhvillohet date 08/04/2019 me objekt “Sherbimi i ruajtjes me roje private te
godinave te drejtorise se Shendetit Publik Lushnje” si me poshte:
Nga ana e AK ne daten 28/03/2019 ne menyre elektronike jane publikuar kriteret kualifikuese per
kete procedure prokurimi ne faqen e internetit te Agjencise se Prokurimit Publik dhe nje pjese te
cilave i kundershtojme me arsyetimin paraqitur si me poshte:
Se pari, Ak duhet te saktesoje afatin pasi ne dst percakton se “Kohezqjatja e kontrates ose afati
kohor per ekzekutimin: Kohezqjatja ne muaj 12 ose dite 365 ose duke filluar nga 10.08.2019
me perfundim ne 10.08.2020”. Ak duhet te saktesoje afatin ne muaj dhe ne dite pasi nga data
10.08.2019 deri me 10.08.2020 i takojne 367 dite dhe jo 365 sa shprehet AK. Pra sa eshte afati i
sakte me te cilin duhet te perllogaritet oferta ?
Se dyti, ne dst AK nuk ka percaktuar numrin e rojeve qe kerkon per realizimin e sherbimit. AK ne
dst shtojca 8 percakton se “Sherbimi i vendroje ne hyrjen kryesore nga ora 22:00 deri ne oren
ditet e punes dhe 24 ore e ditet e shtuna, te diela dhe festat zyrtare per te cilat lidhet kontrata”
por nuk ka shprehur ne asnje rast se sa eshte numn i rojeve. Ak duhet te percaktoje numrin e rojeve
me sa duhet te perllogaritet oferta ?
Se treti, Ak duhet te modifikoje kerkesen e dhene ne dst kapacitetin teknik pika 1 ku eshte kerkuar
“Deshmi per sherbim te ngjashem me nje vlere sa 60% e vleres se fondit limit te marreveshjes
kuader te kryer gjate vitit 2018 me nje ent shteteror, ku te pasyrohet me kontraten perkatese. Ak
duhet te modifikoje kete kriter ne perputhje me percaktimin ligjor te VKM 914 neni 28 ku
percakton se “Per ti provuar pervojen e meparshme, autoriteti kontraktor kerkon deshmi per
sherbimet e meparshme, te ngjashme, te kryera gjate tri viteve te fundit. Ne cdo rast, vlera e
kerkuar duhet te jete ne nje vlere jo me te madhe se 40% te vleres se perllogaritur te kontrates qe
prokurohet dhe qe eshte realizuar gjate tri viteve te fundit. Autoriteti kontraktor si deshmi per
pervojen e meparshme kerkon vertetime te leshuara nga nje ent publik ose/dhe faturave tatimore
te shitjes, ku shenohen datat, shumat dhe sherbimet e realizuara. Ne rastin e pervojes se
meparshme te realizuar me sektorin privat, si deshmi pranohen vetem fatura tatimore te shitjes,
ku shenohen datat, shumat dhe sherbimet e realizuara..”.
Se katerti, Ak duhet te modifikoje kerkesen e dhene per kapacitetin teknik pika 3 “Ne baze te ligjit
75/2014 “Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizike”, neni 22 Operatoret Ekonomik duhet te kete
qender kontrolli ne cdo Njesi Administrative qe ushtron veprimtari operatori ekonomik, duhet te
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paraqese AKT miratim te qendres se kontrollit ne Njesine Administrative Bashkia Lushnje, ku te
perfshihet adresa e sakte e saj e cila duhet te jete prane vendndodhjes se objektit ku do te kryhet
sherbimi ku do te deklarohet me certifikate pronesie ose kontrate qeraje te noterizuar”. Kerkojme
qe Ak te heqe kriterin me certifikate pronesie ose kontrate qeraje te noterizuar pasi ky percaktim
i Ak pengon pjesemarrjen e OE ne tender, eshte diskriminues dhe ne kundershtim me LPP pasi
ekzistenca e salles operative vertohet nepermjet vertetimit te DPQ per sallen operative si dhe akti
i miratimi te leshuara nga drejtoria e policise se qarkut Kukes. Kjo referuar edhe qendrimit te
mbajtuar nga ana e KPP ne vendime te ngjashme ku shprehet se ekzistenca e salles operative
vertohet nepermjet vertetimit per sallen operative dhe akti i miratimi te leshuara nga drejtoria e
policise se qarkut perkates. I referohemi vendimit te KPP nr.125/2017, date 13.03.2017 ku
shprehet se “Referuar sa me siper Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i percaktuar
nga autoriteti kontraktor per dorezimin nga ana e operatoreve ekonomik te vertetimit te pronesise
apo kontratat e qirase per ambjentet e salles operative eshte nji kriter i ekzaqjeruar i cili nuk i
sherben autoritetit kontraktor per verifikimin e kapacitetit teknik per qendren e kontrollit.
Dokumentacioni i cili sherben per verifikimin e ketij kapaciteti jane dokumentat e dala nga
Drejtoria e Policise se Qarkut te tilla si Akti i Miratimit, Vertetimi i performances te cilat i japin
mundesi autoritetit kontraktor te verifikoje kete kapacitet ne cdo moment. Qellimi i vendosjes se
kriterit nga ana e autoritetit kontraktor behet per te krijuar bindjen e ketij te fundit se operatoret
ekonomik dispononje qender kontrolli. Sa me siper Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
autoriteti kontraktor duhet te marre masa per modifikimin e kriterit sipas konstatimeve ne
vendim”.
- Si dhe kerkojme qe te heqe kerkesen “AKT miratim te qendres se kontrollit ne Njesin
Aaministrative Bashkia Lushnje pasi ky percaktim i AK pengon pjesmarrjen e OE ne tender, eshte
diskriminues dhe ne kundershtim me LPP pasi OE qe ushtrojne veprimtari ne qarkun e Fierit
mund te kene vendodhjen e qendres se kontrollit ne qytetin e Fierit, Lushnjes ose ne qytet tjeter
brenda qarkut ne perputhje me dispozitat ligjore dhe nuk mund te kerkohet qe qendra e kontrollit
te jete Lushnje por duhet te kekrohet vetem qe te jete brenda qarkut Fier. AK duhet te modifikoje
kete kriter referuar “Nga kuptimi literal i pikes 1 te nenit 22 te ligjit nr. Nr.75/2014, do te thote se
shoqeria e sherbimit privat te sigurise fizike duhet te disponoje ne nje ngaformat ligjore qender
kontrolli ne cdo njesi administrative qe ushtron veprimtari. Qendra e menaxhimit dhe kontrollit,
eshte ambienti me mjete/pajisje qe sherben per menaxhimin, kontrollin e veprimtarise private te
sigurise fizike dhe zoterimi i saj verifikohet nga Drejtoria e Policise se Qarkut perkates e
pasqyrohet ne vertetimet perkatese te leshuara nga ky institucion i cili monitoron edhe
veprimtarine e SHPSF-ve ne njesite administrative perkatese ku ato ushtrojne aktivitetin e tyre.
Qendrim te njejte ka mbajtur edhe KPP ne vendimin nr. 649/2015 date 12.10.2015 ku KPP
shprehet se “Per kete arsye Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kerkesa e percaktuar nga
autoriteti kontraktor mbi zoterim te Qendres se Kontrollit ne qytetin Kukes, e cila eshte pjese e
Qarkut Kukes eshte e ekzagjeruar, diskriminuese si dhe kufizon konkurencen,...”.

5

Per sa argumentuam me siper kerkesa per qender kontrolli ne qytetin e Lushnjes eshte ne
kundershtim me dispozitat ligjore dhe pengon pjesemarrjen e OE ne tender dhe eshte kerkese
diskriminuese, pra Ak duhet te kerkoje qe OE te disponojne qender kontrolli ne qarkun Durresit.
Sa me siper kerkojme nga Ak te heqe kerkesen e dhene tek kapaciteti teknik pika 3 pasi kjo eshte
nje kerkese e dubluar me piken kapaciteti teknik pika 2.
Se pesti, Ak duhet te heqe kerkesen e dhene per kapacitetin teknik pika 3/B “Grupi i verifikimit te
sinjaleve te alarmit duhet te jete i vendosur ne nje rreze jo me larg se 5 km nga vendi ku kryhen
sherbimet pasi koha per verifikimin e sinjaleve nuk duhet te kaloje 5 min, ne Qendren e Kontrollit
te kryhet sherbimi 24 ore me kater punonjes sherbimi e vertetuar ne vertetimin e performances
se shoqerise”. Pasi ky percaktim eshte i ekzagjeruar, diskriminon dhe kufizon pjesemarrjen e
operatoreve ne kete procedure dhe nuk eshte ne perjestim me natyren dhe permasat e objektit te
prokurimeve.
Se gjashti, Ak duhet te heqe kerkesen e dhene per kapacitetin teknik pika 5 per “Per Operatori
Ekonomik duhet te punoje me NIPT sekondar, ne qytetin e Lushnjes ku te kete paguar taksat
vendore per 3 vitet e fundit (2016, 2017, 2018)”. Pasi kerkesa per nipt sekondar ne Lushnje ku te
jene paguar taksat vendore per 3 vitet e fundit (2016, 2017, 2018) eshte kerkese e ekzagjeruar dhe
diskriminuese pasi per AK e rendesishme eshte qe operatoret ekonomike pjesemarres ne
proceduren e prokurimit te zoterojne kapacitetet e nevojshme ekonomike, ligjore dhe teknike per
ekzekutim me sukses te kontrates. Kriteri i vendosur nga AK nuk tregon asnje lloj kapaciteti te
operatoreve, por thjesht pengon pjesemarrjen e tyre ne kete procedure. Per me teper te njejtin
qendrim mban edhe KPP ne vendime te ngjashme me nr. 392/2016 ku shprehet se “Referuar
kriterit sa me siper Komisioni i Prokurimit Publik vlereson .... se Nipti kryesor apo ai sekondar
duhet te paraqitet per vendin ku do te kryhet sherbimi pra ku ndodhen objektet ne rastin konkret
per autoritetin e Librazhdit. Ky kriter nuk eshte hartuar ne perputhje me percaktimet ligjore
lidhur me rregjistrimin e subjekteve ne Qendren Kombetare te Rregjistrimit dhe pajisjen e tyre me
numrin e identifikimit personal, Sqarojme se ka shoqeri te ruaitjes dhe sigurise fizike qe mund te
kryejne sherbimin e tyre pothuaj ne te gjithe territorin e Shqiperise (kjo e lejuar fale llojit dhe
kategorise se licences per ushtrimin e veprimtarise ne te gjithe territorin e vendit) dhe, nisur nga
kerkesa e vendosur nga autoriteti kontraktor, do te duhej qe operatoret ekonomike duhet te
paraqesin Nipt sekondar per cdo vende te cilin konkurojne nderkohe qe ligji parashikon shume
qarte rastet e pajisjes se subjekteve me NIPT sekondar. Fryma dhe qellimi i ligjit eshte te nxise
pjesemarrjen e operatoreve ekonomike ne procedurat e prokurimit, te siguroje nje trajtim te
barabarte te tyre, si edhe te lehtesoje nga dokumentacioni i tepert dhe i panevojshem operatoret
ekonomike. Ne kete kuptim per autoritetin kontraktor duhet te jete e rendesishme paraqitja e
dokumentit Nipt Primar ose Nipt Sekondar per vendet ku ata jane te regjistruar per te ushtruar
veprimtarine e tyre por ne asnje rast nuk duhet te kerkojne nga ana e operatoreve ekonomike te
paraqesin Nipt Primar apo Sekondar per qytetin e Librazhdit nese referuar ekstarktit te QKR
leshuar nga qendra e regjistrimit nuk rezulton qe keta operatore te kene te regjistruar qytetin e
Librazhdit si vend te ushtrimit te aktivitetit te tyre. Sa me siper autoriteti kontraktor duhet te
modifikoje kriterin sa me siper duke kerkuar Nipt kryesor ose sekondar per te gjitha vendet ku
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operatoret ekonomike ushtrojne aktivitet duke hequr kushti percaktimin per paraqitjen e niptit per
qytetin e Librazhdit nese keta te fundit ne asnje rast nuk ushirojne aktivitetin e tyre ne kete qytet."
Per sa me siper AK duhet te heqe kriterin per “Per Operatori Ekonomik duhet te punoje me NIPT
sekondar, ne qytetin e Lushnjes ku te kete paguar taksat vendore per 3 vitet e fundit (2016, 2017,
2018)”.
Perfundimisht nga argumentimi i bere sa me siper kerkojme nga ana e Autoritetit tuaj modifikimin
e kritereve te kualifikimit te percaktuara ne dst, te cilat kufizojne pjesemarrjen ne kete procedure
prokurimi, dhe bien ne kundershtim me percaktimet ligjore qe rregullojne sherbimin e ruajtjes dhe
sigurise fizike.
II.4.1. Në datën 03.04.2019, me shkresën nr. 215/1 prot, operatori ekonomik “Dea Security” shpk,
është vënë në dijeni në lidhje me pranimin pjesërisht të ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor me arsyetimin si më poshtë:
“Ne pergjigje te ankeses tuaj me date 01.04.2019 prane Autoritetit Kontraktor Drejtoria Shendetit
Publik Lushnje ju sqarojme si me poshte:
1. Ne kerkesen tuaj per saktesimin e kohezgjatjes se kontrates ajo u korigjua nga 365 dite ne 366
dite dhe pasqyrohet ne shtojcen e ngjitur ne DST. “Kohezgjatja e kontrates do te jete nje vit, 366
dite duke filluar nga data 11.08.2019 deri ne 10.08.2020”.
2. U pasqyrua ne shtojcen qe ju shtua DST nr i rojeve i cili eshte 3 dhe kryen sherbimin nga ora
22:00 deri 06:00 te mengjezit, pra jane turni i trete. “Numri i rojeve qe do te kryejne sherbimin
do te jete 3 roje nga ora 22:00 deri 06:00, ruajtja e godinave do te behet me punonjes”.
3. Ne shtojcen qe u shtua u korrigjua perqindja e puneve te ngjashme nga 60 % e kerkuar u
korrigjua me nje vlere jo me te madhe se 40 % e vleres perllogaritur te kontrates. “Per kapacitetin
teknik pika 2.3 deshmi per sherbime te mepareshme te ngjashme me nje vlere jo me pak se 60%
do te kerkohet ne nje vlere jo me te madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që
prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit”.
4. Gjithashtu ne shtojcen e shtuar u theksua se subjekti i licensuar per aktivitetin e sherbimit privat
te sigurise fizike ne cdo njesi administrative qe ushtron veprimtari duhet te kete qender kontrolli
ku te jete percaktuar adresa e sakte. “Subjekti i licensuar per aktivitetin e sherbimit privat te
sigurise fizike ne cdo njesi administrative qe ushtron veprimtari duhet te kete qender kontrolli ku
te trergohet adresa e sakte fizike dhe elektronike si dhe stema me emertimin e shoqerise”.
5. Ne ankesen tuaj qe AK duhet te heqe kerkesen per kapacitetin teknik sqarojme se, Per cdo vend
tjeter te ushtrimit te aktivitetit te ndryshem nga adresa kryesore, personi fizik duhet te paiset me
nje certifikate me nr unik te identifikimit te tatimpaguesit te njejte me ate te regjistrimit, por me nr
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serial te ndryshem, me qellim identifikimin e vendndodhjes se re”. 5.Per sa i perket kapaciteteve
teknike pika 5 modifikohet si me poshte: “Për çdo vend tjetër të ushtrimit të aktivitit të ndryshëm
nga adresa kryesore, personi fizik duhet të pajiset me një certifikatë me numër unik të identifikimit
të tatimpaguesit të njëjtë me atë të regjistrimit, por me numër serial të ndryshëm, me qëllim
identifikimin e vendndodhjes së re”.
II.4.2. Në datën 12.04.2019, pala ankimuese operatori ekonomik “Dea Security” shpk, ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese si në autoritetin
kontraktor.
II.5. Në datën 16.04.2019, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.5.1. Në datën 19.04.2019, operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e operatorit
ekonomik “Elezaj” shpk si dhe lënien të skualifikuar operatorët ekonomkë “Buzi 2010” shpk,
“Myrto Security” shpk, “Goga” shpk dhe “Polsaiz” shpk nga procedura e prokurimit objekt ankimi
me argumentat në mënyrë të përmbledhur si më poshtë vijon:
Nepermjet kesaj ankese duam te bejme prezent nje problem qe konsiston ne shkeljet e kryera nga
Autoriteti Kontrator “Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje” sh.a, per proceduren e prokurimit
organizuar ne date 15/04/2019 me objekt “Sherbimi i ruajtjes me roje private te godinave te
drejtorise se Shendetit Publik Lushnje. Marreveshje kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha
kushtet jane te percakutuara per 12 muaj”, si me poshte: Nga ana e KVO ne daten 16.04.2019 ne
menyre elektronike eshte derguar njoftim mbi klasifikimin e Shoqerive pjesemarrese ne kete
procedure prokurimi.
“Buzi 2010” shpk
“Myrto Security” shpk
“Goga” shpk
“Polsaiz” shpk
“Elezaj” shpk
“Nazeri 2000” shpk

1,656,829.34 lekë
1,869,472.16 lekë
2,021,391.36 lekë
2,037,857.01 lekë
2,078,810.46 lekë
2,078,829.72 lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

Sipas ketij klasifikimi jemi njohur se eshte kualifikuar pa te drejte shoqeria “Elezaj” shpk dhe
duhet te shtohen arsye skualfikimi per shoqerite “Buzi 2010” shpk, “Myrto Security” shpk,
“Goga” shpk, “Polsaiz” shpk per te cilen po ju paraqesim argumentimin tone si me poshte:
Se pari, Ak duhet te skualifikoje shoqerine “Elezaj” dhe duhet te shtohen arsye skualfikimi per
shoqerite “Buzi 2010” shpk, “Myrto Security” shpk, “Goga” shpk, “Polsaiz” shpk pasi nuk kane
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ofertuar sipas kerkeses se dhene ne dst kapaciteti teknik pika 8 “Operatoret ekonomik duhet te
paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur. (shih shtojca 1-Sqarime). Cdo ofert nen koston
ligjore skualifikon automatikisht operatorin ekonomik”, pasi keto shoqeri kane ofertuar
nenkosoton ligjore per pagen minimale, shtesa turni dyte dhe i trete, sigurime per afatin 366 dite
dhe numrin e rojeve te dhene nga Ak ne dst “Shtojca e modifikuar” si dhe nuk kane paraqitur as
analizen e kostos sipas kerkeses se dhene.
Se dyti, Ak duhet te skualifikoje shoqerine Elezaj dhe duhet te shtohen arsye skualfikimi per
shoqerite “Buzi 2010” shpk, “Myrto Security” shpk, “Goga” shpk, “Polsaiz” shpk pasi nuk kane
permbushur kerkesen e AK sipas shtojces 4 “Deklarate Mbi Permbushjen e Kritereve te
Pergjithshme”, ku te shprehet per emrat e te gjithe personave ne cilesine e anetarit te organit
administrativ, drejtuesit ose mbikeqyresit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca perfaqesuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik 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. Pra keto shoqeri nuk e kane permbushur kete kerkese pasi nuk kane paraqitur te gjithe
personat te cilet administrojne, jane ortake apo drejtues dhe qe kane kompetenca perfaqesuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik.
Se treti, Ak duhet te skualifikoje “Elezaj” shpk dhe duhet te shtohen arsye skualifikimi per
shoqerite “Buzi 2010” shpk, “Myrto Security” shpk, “Goga” shpk, “Polsaiz” shpk pasi nuk kane
permbushur kerkesen e AK kapaciteti ligjor pika 3 dhe kapacitetit teknik pika 2 dhe 4 ku kekrohen
6 certifikata te vlefshme brenda afatit 4 vjecar te pasqyruar edhe ne listepagese per 3 muajt e
fundit Dhjetor, Janar, Shkurt. Si dhe keto shoqeri nuk kane paraqitur as listen emerore te leshuar
nga Drejtoria e Policise Vendore per punonjesit e sherbimit te cerftifikuar dhe vlefshmerine e
ketyre certifikatave, daten e certifikimit (daten e leshimit), si dhe afatin e vlefshmerise se kesaj
certifikate.
Se katerti, Ak duhet te skualifikoje “Elezaj” shpk dhe duhet te shtohen arsye skualfikimi per
shoqerite “Buzi 2010” shpk, “Myrto Security” shpk, “Goga” shpk, “Polsaiz” shpk pasi nuk
permbushin kapacitetin teknik pika 2 pasi nuk ka akt miratim te vlefshem brenda afati 2 vjecar te
percaktuar ne udhezimin nr.130 per SHPSF dhe nuk permbushin as piken 3 kapacitetit teknik “Ne
baze te ligjit 75/2014 “Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizike neni 22 “Operatoret Ekonomik
duhet te kete qender kontrolli ne cdo Njesi Administrative qe ushtron veprimtari operatori
ekonomik. Duhet te paraqese AKT miratim te qendres se kontrollit ne Njesine Administrative
Bashkia Lushnje, ku te perfshihet adresa e sakte e saj e cila duhet te jete prane vendndodhjes se
objektit ku do te kryhet sherbimi ku do te deklarohet me certifikate pronesie ose kontrate qeraje te
noterizuar”.
Se pesti, Ak duhet te skualifikoje “Elezaj” shpk dhe duhet te shtohen arsye skualfikimi per
shoqerite “Buzi 2010” shpk, “Myrto Security” shpk, “Goga” shpk, “Polsaiz” shpk pasi nuk
permbush kapacitetin teknik pika 5 ku kerkohet “Vertetim per shlyerjen e taksave vendore per (3)
e fundit 2016, 2017, 2018 ne te gjitha njesite vendore ku kryen aktivitet bazuar ne regjistrimin e
selive te shoqerise sipas QKB. Operatori Ekonomi duhet te punoje me NIPT sekondar, ne qytetin
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e Lushnjes ku te kete paguar taksat vendore per 3 vitet e fundit (2016, 2017, 2018)”. Keto shoqeri
nuk kane paraqitur shlyerjen e taksave sipas kerkeses se dhene ne dst me nipet perkatese.
Se gjashti, Ak duhet te skualifikoje “Elezaj” shpk dhe duhet te shtohen arsye skualfikimi per
shoqerite “Buzi 2010” shpk, “Myrto Security” shpk, “Goga” shpk, “Polsaiz” shpk pasi nuk
permbush kapacitetin teknik pika 6 pasi nuk kane shlyer detyrimet e AKEP per vitin 2019 sipas
kerkeses ne dst.
Nga argumentimet e bera sa me siper kerkojme nga AK te skualifikoje “Elezaj” shpk dhe duhet
te shtohen arsye skualfikimi per shoqerite “Buzi 2010” shpk, “Myrto Security” shpk, “Goga”
shpk, “Polsaiz” shpk pasi kane ofertuar nen kosotn ligjore dhe nuk permbushin kerkesat e
kerkuara nga AK ne dst.
Shpresojme qe ankesa jone te merret ne konsiderate, pasi do te jemi te detyruar te ndjekim te gjitha
shkallet e tjera te ankimimit.
II.5.2. Në datën 23.04.2019, me shkresën nr. 267/1 prot, operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk,
është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor:
II.5.3. Në datën 23.04.2019, pala ankimuese operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese si në autoritetin
kontraktor.
II.6. Më datën 16.03.2019, operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi me
argumentat si më poshtë:
1- Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Myrto Security” shpk nuk është e mjaftueshme për
mbulimin e shërbimeve të rojeve në institucion për 1 vit me 3 roje turni 3. Oferta juaj nuk përmbush
zërat e paraqitura në analizën e kostos, për mbulimin e shërbimit me roje private për 1 vit me 3
roje turni trete.
II.6.1. Në datën 23.04.2019, operatori ekonomik “Myrto Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e tij nga
procedura e prokurimit objekt ankimi me argumentat në mënyrë të përmbledhur si më poshtë vijon:
Ne daten 15.04.2019 nga autoriteti juaj kontraktor u zhvillua procedura e prokurimit me objekt
“Sherbimi i ruajtjes me roje private te godinave te drejtorise se Shendetit Publik Lushnje”,
procedure ne te cilen paraqitem oferte, ne daten 16.04.2019, njohem me klasifikimin, sipas te cilit
oferta e “Myrto Security” sh.p.k, eshte “refuzuar/skualifikur” me arsyetimin se “oferta nuk
permbush zerat e paraqitura ne analizen e kostos per mbulimin e sherbimit me roje private per nje
vit me 3 roje turni trete”. Vleresojme se vendimi i KVO-se nuk eshte i drejte, pasi oferta qe kemi
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paraqitur eshte ne perputhje me kerkesat e percaktuara ne dokumentat e tenderit, aktet ligjore dhe
nenligjore ne fuqi. Persa konstatojme argumentojme si meposhte.
Ne Dokumentave e Tenderit, Shtojcat 8, 10 dhe 11, eshte percaktuar se “Sherbimi i vendroje ne
hyrjen kryesore nga ora 22:00 deri ne 06:00 ne ditet e punes dhe 24 ore e ditet e shtuna, te diela
dhe festat zyrtare per te cilat lidhet kontrata”. Referuar kesaj kerkese kemi llogaritur oferten
financiare ne perputhje me legjislacionin ne fuqi si meposhte:
o Paga mujore; Neni 18 i Ligjit nr. 75/2014 “Per sherbimin privat te sigurise fizike” dhe
V.K.M. nr. 809, dt.12.12.2018 “Per percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi”.
o Shtesat mbi page per Turnin II; Nenit 81 te Kodit te Punes qe parashikon shtese page per
punen e kryer gjate oreve 19.00 - 22.00 dhe 22.00 - 06.00.
o Kontributet e sigurimeve shoqerore: Referuar legjislacionit ne fuqi ne fushen tatimore ne
te cilen percaktohet se sigurimet shoqerore jane ne masen 16.7% (te pages + shtesave mbi
page).
Cmimin per njesi e kemi llogaritur duke ju referuar numrit te rojeve ne vendroje, oreve te
sherbimit, dhe kohezgjatjes se sherbimit 12 muaj. Shtesat mbi page per Turnin II dhe III llogariten
referuar diteve mesatare te nje muaji. Konkretisht;
 kur sherbimit kryhet 24 ore, pra ne ditet e pushimit javor, jane gjithesej 105 dite ose 3.44
muaj (105*12 muaj/366 dite te nje viti = 3.44), dhe ditet mesatare te nje muaji jane 8.75
dite (105 dite/12 muaj = 8.75);
 kur sherbimi kryhet ne dite javore te punes (e hene - e premte), jane gjithesej 261 dite (366
te nje viti -105 ditet e pushimit = 261) dhe ditet mesatare te nje muaji jane 21.75
(261/12muaj = 21.75).
Referuar ketyre te dhenave llogaritja eshte:
Sherbim 8 ore Turni III, e hene - e premte
Llogaritja e cmimit per njesi page/roje/muaj, eshte:
- Paga baze mujore: 39,000 leke
- Paga orare: 224.13 leke (39,000 leke paga mujore/174 ore pune ne muaj = 224.13 leke).
- Shtese page turni II: 0 leke.
- Shtese page turni III: 21.75 dite * 8 ore * 224.13 leke/ora * 50%/3 roje = 6,499.77 leke
- Shuma: 45,499.77 leke.
- Kont. Sig, shoq. dhe shend: 45,499.77 * 16.7% = 7,598.46 leke.
- Shuma per 1 roje ne muaj: 53,098.23 leke.
Llogaritja e cmimit per njesi, page/vendroje/muaj, eshte:
- Paga baze: 39,000 leke * 3 roje = 194,220 leke.
- Shtese page turni II: 0 leke.
- Shtese page turni III: 6,499.77 leke * 3 roje = 19,499.31 leke.
- Kont. Sigurimeve shoqerore: 7,598.46 leke * 3 roje = 22,795.38 leke.
- Shuma per 1 vendroje ne muaj: 53,098.23 leke * 3 roje = 159,294.69 leke.
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Sherbim 24 ore dite te pushimit javor dhe festa zyrtare
Llogaritja e cmimit per njesi page/roje/muaj eshte:
- Paga baze mujore: 39,000 leke.
- Shtese page turni II: 8.75 dite * 3 ore * 224.13 leke/ora * 20%/3 roje = 392.22 leke.
- Shtese page turni III: 9.91 dite * 8 ore * 224.13 leke/ora * 50%/3 roje = 2,614.85 leke.
- Shuma: 42,007.07 leke.
- Kont. Sigurimeve shoqerore dhe shendetesore: 42,007.07 leke * 16.7% = 7,015.18 leke.
- Shuma per 1 roje ne muaj: 49,022.25 leke.
Llogaritja e crnimit per njesi, page/vendroje/muaj, eshte:
- Paga baze: 39,000 leke * 3 roje = 194,220 leke.
- Shtese page tumi II: 392.22 leke * 3 roje = l,176.66 leke.
- Shtese page turni III: 2,614.85 leke * 3 roje = 7,844.55 leke.
- Kont. Sigurimeve shoqerore: 7,015.18 leke * 3 roje = 21,045.54 leke.
- Shuma per 1 vendroje ne muaj: 49,022.25 leke * 3 roje = 147,066.75 leke.
Siç rezulton nga llogaritja e mesiper, ne oferten qe kemi paraqitur, kemi parashikuar te gjitha
shpezimet e percaktuara ne aktet ligjore dhe nenligjore ne fuqi, ndaj vendimi i KVO-se eshte i
gabuar.
Nga sa mesiper kerkojme:
• Rivleresim i procedures se shqyrtimit dhe vleresimit te ofertave.
• Pranimin e ankeses se operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k.
• Ndryshimin e vendimit date 16.04.2019 lidhur me statusin “refuzuar/skualifikuart”e ofertes se
operatorit “Myrto Security” duke e “pranuar/kualifikuar”ate.
II.6.2. Në datën 25.04.2019, me shkresën nr. 273/1 prot, operatori ekonomik “Myrto Security”
shpk, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor:
II.6.3. Në datën 03.05.2019, pala ankimuese operatori ekonomik “Myrto Security” shpk, ka
dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese si në autoritetin
kontraktor.
II.7. Me shkresën me nr. 269/1 prot, datë 23.04.2019, protokolluar me tonën me nr. 685/2 prot,
datë 24.04.2019, me objekt “Informacion” është depozituar pranë Komisionit të Prokurimit Publik
informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit për trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues “Dea Security” shpk,
“Nazeri 2000” shpk dhe “Myrto Security” shpk.
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II.8. Në datën 31.05.2019, operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k, ka paraqitur pranë
Komisionit të Prokurimit Publik një kërkesë me anë të së cilës kërkon të heqë dorë nga ankesa e
bërë në lidhje me procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF-15427-03-272019, me objekt “Shërbim i ruajtjes me roje private të godinave të Drejtorisë së Shëndetit Publik
Lushnje – Marrëveshje Kuadër – me një operator ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me
afat 12 muaj”, me fond limit 2,360,100 lekë pa tvsh, publikuar më datë 28.03.2019 nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik Lushnje.
Autoriteti kontraktor në dokumentacionin e depozituar pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
informon si më poshtë:
[...]
Më datë 01.04.2019 në institucionin DSHP Lushnje u protokollua formulari i ankesës nga firma
Dea Security për modifikimin e dokumentave standarte të tenderit. Autoriteti kontraktor me urdher
nr. 219 date 02.04.2019 bëri pezullimin e procedurës dhe i ktheu përgjigje firmës së mësipërme
duke e sqaruar se pretendimet e saj do pasqyrohen në një shtojcë e cila do shtohet në dokumentat
standarte të tenderit.
Pas ankesave të paraqitura njësia e prokurimit bashkëngjiti shtojcën për modifikimin e DST duke
pasqyruar ankesat e operatorëve ekonomikë .
Për rrjedhojë hapja e procedurës së prokurimit u shty me 5 ditë nga data 08.04.2019 që ishte
planifikuar në datë 15.04.2019 meqenëse deri në datë 15.04.2019 ora 08:00 pranë autoritetit
kontraktor nuk erdhi asnjë ankesë ose sugjerim komisioni zhvilloi hapjen e procedurës. Kur
komisioni i vlerësimit të ofertave kishte hapur procedurën dhe po punonte për vlerësimin e
dokumentave të operatorëve ekonomikë erdhi formulari i ankesës drejtuar KPP-së nga Dea
Security shpk.
Aktualisht komisioni ka bërë vlerësimin e dokumentave të operatorëve ekonomikë dhe është në
pritje të ankesave që mund të vijnë nga operatorët ekonomikë[...].
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Para shqyrtimit në themel të pretendimeve të operatorëve ekonomikë ankimues (thema
decicendum), në zbatim të nenit 30, pika 2 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, në të cilin parashikohet se:
1. Komisioni shqyrton ankesën brenda objektit dhe shkaqeve të parashtruara në ankesë.
2. Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të ankesës dhe vendimeve apo veprimeve të tjera të
autoritetit kontraktor gjatë procedurës së prokurimit, Komisioni vendos edhe për ligjshmërinë e
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tyre”, nisur nga ankesat e paraqitura, të cilat konkretisht janë për hartimin e dokumentave të
tenderit dhe më pas edhe për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave, referuar kjo veprimeve të
paligjshme të autoritetit kontraktor, në lidhje me ecurinë e zhvillimit të procedurës së prokurimit
objekt shqyrtimi, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon të ndalet fillimisht në ligjshmërinë e
veprimeve të autoritetit kontraktor, për sa kohë që, objekti i ankesave, përveç të tjerave, ka lidhje
me vendimet dhe veprimet e ndërmarra kryesisht nga autoritetit kontraktor gjatë zbatimit të hapave
të mëtejshëm të procedurës së prokurimit objekt ankimi.
III.1.1. Marrë shkas nga informacioni i autoritetit kontraktor të depozituar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, nga verifikimi i zhvillimit të fazave të kësaj procedure prokurimi, Komisioni i
Prokurimit Publik, konkretisht vëren se:
III.1.2. Në datën 28.03.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen
zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me
Nr. REF-15427-03-27-2019, me objekt “Shërbim i ruajtjes me roje private të godinave të
Drejtorisë së Shëndetit Publik Lushnje – Marrëveshje Kuadër – me një operator ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj”, me fond limit 2,360,100 lekë (pa TVSH).
III.1.3. Në datën 01.04.2019 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit objekt shqyrtimi.
III.1.4. Në datën 03.04.2019, me shkresën nr. 215/1 prot, operatori ekonomik “Dea Security” shpk,
është vënë në dijeni në lidhje me pranimin pjesërisht të ankesës së paraqitur prej tij.
III.1.5. Në datën 12.04.2019 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, ku pretendon modifikimin e dokumentave të tenderit.
III.1.6. Në datën 16.04.2019 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit objekt
ankimi.
III.1.7. Në datën 16.04.2019 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
III.1.8. Në datën 19.04.2019 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku ngre pretendime për operatorët e tjerë ekonomikë pjesëmarrës.
III.1.9. Në datën 23.04.2019 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është vënë në dijeni në
lidhje me mospranimin e ankesës nga ana e autoritetit kontraktor.
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III.1.10. Në datën 23.04.2019 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
Komisioni i Prokurimit Publik.
III.1.11. Në datën 16.04.2019 operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
III.1.12. Në datën 23.04.2019 operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton skualifikimin e tij.
III.1.13. Në datën 25.04.2019 operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. është vënë në dijeni në
lidhje me mospranimin e ankesës nga ana e autoritetit kontraktor.
III.1.14. Në datën 03.05.2019 operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
III.1.15. Në datën 31.05.2019, operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k, ka paraqitur
pranë Komisionit të Prokurimit Publik një kërkesë me anë të së cilës kërkon të heqë dorë nga
ankesa e bërë në lidhje me procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues është në të drejtën e tij të
kërkojë të heqë dorë nga pretendimet e parashtruara në objekt ankimimin e tij, dhe si pasojë mos
shqyrtimit të ankesës së tij nga KPP lidhur me këto pretendime. Heqja dorë nga ankesa e paraqitur
nga operatori ekonomik ankimues sjell si rrjedhojë përfundimin e procedimit administrativ në
lidhje me ankesën e paraqitur prej tij për këtë procedurë prokurimi, pa një vendim përfundimtar
për çështjen.
III.1.16. Marrë shkas nga sa më sipër analizuar, pavarësisht faktit se operatori ekonomik ankimues
“Dea Security” sh.p.k. është tërhequr nga ankesa e bërë për këtë procedurë prokurimi për
modifikimin e dokumentave të tenderit, marrë shkas nga ankesat e paraqitura për vlerësimin e
ofertave, ndërkohë që procedura ka qenë e pezulluar për shqyrtimin e ankesave të paraqitura për
fazën e parë – hartimin e dokumentave të tenderit, nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar
dhe verifikimeve të kryera në sistemin e prokurimeve elektronike, konstatohet se, autoriteti
kontraktor ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit, duke kryer pas publikimit
të procedurës edhe fazën e hapjes së ofertave në datën 16.04.2019, duke vijuar me fazën e
vlerësimit të ofertave (kualifikim/skualifikim) në datën 16.04.2019, ndërkohë që ka pasur një
ankesë për hartimin e dokumentave të tenderit, duke mos respektuar afatet ligjore për shqyrtimin
e ankesave.
III.1.17. Komisioni i Prokurimit Publik, sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 1.1 dhe 6, të ligjit nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet shprehimisht se:
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“1. 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.”
“Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë
autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në
internet të Agjencisë së Prokurimit Publik”.
“1.1 Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të
ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës
në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim,
autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë
shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit
të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në
Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”.
“6. 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”.
III.1.18. Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar në sa më sipër, nga verifikimi i informacionit të
vetë autoritetit kontraktor, si edhe nga verifikimi në sistemin e prokurimeve elektronike të fazave
të kësaj procedure prokurimi objekt shqyrtimi, konstaton se, autoriteti kontraktor nuk ka pritur
afatet e ankimit për paraqitjen e ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në përputhje me
legjislacionin në fuqi si më sipër cituar, por ka vijuar me ecurinë e tyre duke bërë hapjen e
procedurës dhe fazën e shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave të paraqitura, ndërkohë që procedura
është pezulluar për shqyrtimin e ankesës së paraqitur për dokumentat e tenderit.
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 dhe siguri juridike
për palët e interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të veprimtarisë së
organeve të administratës publike. Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurave
të prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP, në nenin 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.
III.1.19. KPP konstaton, se autoriteti kontraktor ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit objekt ankimi duke hapur procedurën, si edhe duke bërë shqyrtimin e ofertave, si edhe
klasifikimin e tyre (kualifikuar / skualifikuar) gjatë periudhës kohore ku operatorëve ekonomikë,
të cilët kanë paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor i lind e drejta e ankimimit pranë
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Komisionit të Prokurimit Publik. Pra autoriteti kontraktor nuk ka respektuar kështu afatin prej 10
ditë që ligji i njeh si të drejtë operatorit ekonomik ankimues për të ushtruar të drejtë e ankimimit
pranë KPP, për më tepër për ankesa për një fazë të mëparshme dhe fillestare të procedurës së
prokurimit.
Në këto kushte, KPP gjykon se, në respekt të nenit 64, pika 3, gërma “ç” të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në të cilin parashikohet se: “Përpara lidhjes së
kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit
kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji, ka të drejtë: a) ç) të urdhërojë anulimin e
procedurave për shpalljen e kontratës fituese”, në respekt të nenit 31, pika 2 gërma “d” të
Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, ku parashikohet se: “[…] Komisioni, pas
shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar: d) Të anulojë procedurat për
shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor për rifillimin e procedurës së
prokurimit […]”, si dhe për të mbrojtur interesin e ligjshëm të operatorëve ekonomikë ankimues
nga njëra anë dhe interesin publik nga ana tjetër, autoriteti kontraktor duhet të anullojë procedurën
e prokurimit objekt shqyrtimi për shkak të shkeljeve të mësipërme proceduriale.
III.1.20. Në kushtet kur autoriteti kontraktor ka zhvilluar një procedurë prokurimi ku ka vijuar me
fazat e mëtejshme të saj, ndërkohë që ka qenë në shqyrtim një ankesë për modifikimin e
dokumentave të tenderit, pra duke vijuar me fazat e mëtejshme si hapjen e procedurës dhe
klasifikimin e ofertave të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, në kundërshtim me ligjin dhe
rregullat e prokurimit publik duke mos respektuar afatet e ankimimit dhe të drejtën legjitime të
operatorëve ekonomikë të interesuar për të ushtruar të drejtën e tyre të ankimimit, Komisioni i
Prokurimit Publik, gjykon se, pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues nuk do të merren
në shqyrtim në themel, pasi procedura e prokurimit duhet të anulohet për shkaqet e sipërcituara.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, 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”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos:
1. Të përfundojë procedimin administrativ për ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Dea
Security” shpk për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF-15427-0327-2019, me objekt “Shërbim i ruajtjes me roje private të godinave të Drejtorisë së Shëndetit
Publik Lushnje – Marrëveshje Kuadër – me një operator ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara – me afat 12 muaj”, me fond limit 2,360,100 lekë pa tvsh, publikuar më datë
28.03.2019 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik Lushnje.
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2. Të mos marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
për procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Të mos marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Myrto Security”
sh.p.k. për procedurën e mësipërme të prokurimit.
4. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit, referuar arsyetimeve të
konstatuara më sipër, të bëra nga Komisioni i Prokurimit Publik.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryer.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
7. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Myrto Security” sh.p.k.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 685 Protokolli; Datë 12.04.2019
Nr. 798 Protokolli; Datë 03.05.2019

Nënkryetar
Enkeleda Bega

Nr. 787 Protokolli; Datë 02.05.2019

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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