KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 425/2019
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 03.07.2019 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorëve ekonomikë "Safe" shpk,
"Anakonda" shpk, "Arbana sh.a" shpk, "Aulona pol 1" shpk, "Dea
Security" shpk, "Firdeus Security" shpk, "I.S.A (Internacional
Security Albania" shpk, "Kevenjo" shpk, "Mandi 2k" shpk, "Myrto
Security" shpk, "Nazeri 2000" shpk, "Oktapus" shpk, "Oktapus 1
Security" shpk, "Res 03" shpk, "S.S.X" shpk, "Snajper Security"
shpk dhe "Toni Security" shpk, nga procedura e prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me Nr.REF-17597-04-11-2019, me
objekt: “Ruajtja e godinës së Gjykatës Administrative të Apelit
Tiranë me roje private”, Marreveshje Kuader - me nje operator
ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12
muaj”, me fond limit 2 568 473.29 lekë (pa tvsh), zhvilluar në
datën 23.04.2019 nga autoriteti kontraktor Gjykata Administrative
e Apelit”.
Shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë
“Eurogjici Security" shpk, “Cullhaj” shpk" dhe "Firdeus Security
Group" shpk, në procedurën e prokurimit të mësipërcituar.
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Ankimues:

“Trezhnjeva” shpk
Adresa: Njësia Administrative nr. 7, ish Fusha e Aviacionit, , Blv.
“Dafinave “, Godina nr. 22, Pallati nr. 9, Ap 9, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Gjykata Administrative e Apelit
Rruga “Ismail Qemali”, Njësia Bashkiake nr.2, Tiranë.

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.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 12.04.2019 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.REF17597-04-11-2019, me objekt: “Ruajtja e godinës së Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë
me roje private ” Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 2 568 473.29 lekë (pa tvsh), zhvilluar në datën
23.04.2019 nga autoriteti kontraktor Gjykata Administrative e Apelit.
II.2. Në datën 26.04.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si më poshtë vijon:
Eurogjici Security
55,043.65 lekë
skualifikuar
Cullhaj
55,044.63 lekë
skualifikuar
Arbana shpk
55,044.63 lekë
skualifikuar
Firdeus Security Group
55,044.63 lekë
kualifikuar
Arbana SHA
55,044.63 lekë
kualifikuar
Anakonda
55,044.63 lekë
kualifikuar
Aulona Pol
55,044.63 lekë
kualifikuar
Dea Security
55,044.63 lekë
kualifikuar
Firedeus Security
55,044.63 lekë
kualifikuar
lnternacional Security Albania
55,044.63 lekë
kualifikuar
Kevenjo
55,044.63 lekë
kualifikuar
Myrto Security
55,044.63 lekë
kualifikuar
Safe
55,044.63 lekë
kualifikuar
Nazeri 2000
55,044.63 lekë
kualifikuar
Oktapus
55,044.63 lekë
kualifikuar
Oktapus security
55,044.63 lekë
kualifikuar
RES-03
55,044.63 lekë
kualifikuar
Snajper Security
55,044.63 lekë
kualifikuar
S.S.X
55,044.63 lekë
kualifikuar
Toni security
55,044.63 lekë
kualifikuar
Trezhnjeva
55,044.63 lekë
kualifikuar
Mandi 2K
55,044.63 lekë
kualifikuar
Hoxha Security
55,044.63 lekë
kualifikuar
II.3. Në datën 30.04.2019, operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e mësipërm të AK, me pretendimet si më
poshtë vijon:
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“Nepermjet Sistemit te Prokurimit Elektronik ne faqe e internetit te APP-se jemi njohur me
njoftimin e kontrates se publikuar per proceduren e prokurimit "Ruajtja e godines se Gjykates
Administrative te Apelit Tirane me roje private " Marreveshje Kuader - me nje operator
ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara- me afat 12 muaj.; Fondi i Marreveshjes
Kuader per 12 muaj- 2 568 473.29 ( dymilion e peseqind e gjashtedhjete e tete mije e katerqind
e shtatedhjete e tre pike njezet e nente) Lek pa TVSH.
Duke qene te interesuar per kete procedure, paraqitem oferten tone ne perputhje me te gjitha
kushtet dhe kerkesat ligjore , ekonomike dhe teknike te percaktuara ne Dokumentat e Tenderit.
Nga KVO jemi njoftuar mes mesazhit elektronik me date 26 .04.2019, per klasifikimin e ofertave
dhe nder ofertat e kualifikuara eshte oferta e shoqerise "SAFE", "ANAKONDA" "ARBANA
SH.A", "AULONA POL 1", "DEA SECURITY", "FIRDEUS SECURIT", "I.S.A
(INTERNACIONAL SECURITY ALBANIA", "KEVENJO", "MANDI 2K", "MYRTO SECURITY",
"NAZERI 2000", "0KTAPUS", “ OKTAPUS 1 SECURITY" , "RES 03", "S.S.X", "SNAJPER
SECURITY", "TONI SECURITY" shpk jane kualifikuar pa te drejte pasi nuk plotesojne kerkesat
dhe kushtet e percaktuara nga Autoriteti Kontraktor ne Dokumentat Standarde te Tenderit.
1.Ne DST eshte kerkuar: “Operatoret Ekonomik duhet te paraqesin kopje te certifikuara te
bilanceve vjetore te 3 (tre) viteve te fundit 2016, 2017, 2018 te paraqitur prane Administrates
Tatimore te konfirmuar nga ky autoritet”. Firmat "SAFE", "ANAKONDA", "ARBANA SH.A", "
AULONA POL 1", "I.S.A (INTERNACIONAL SECURITY ALBANIA", "KEVENJO", "MANDI 2
K", "OKTAPUS", “OKTAPUS 1 SECURITY", "RES 03", "S.S.X", “"SNAJPER SECURITY" i
kane bilancet jane pa ekspert kontabel, ne kundershtim me nenin 41, germa “c” te Ligjit nr. 10
091, date 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te
regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar" i ndryshuar.
1.1.Operatori ekonomik "I.S.A (Intemacional Security Albania" nga te tre treguesit e
percaktuara ne dispoziten ligjore te sipercituar ploteson treguesit dhe ka detyrimin qe te
dorezoje krahas pasqyres financiare vjetore edhe raport nga Eksperti Kontabel. Akoma me tej,
bilanci eshte vetedeklarim i detyrueshem i pasqyrave financiare vjetore te tatimpaguesit prane
organeve tatimore. Tatimpaguesi eshte i detyruar qe kete vetedeklarim, te hartuar ne perputhje
me ligjin "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", ta depozitoje prane organeve tatimore
brenda dates 31 mars te vitit pasardhes, ku strukturat perkatese te administrates tatimore ne
momentin e dorezimit bejne certifikimin perkates. Ne keto kushte kjo shoqeri ka patur detyrimin
ligjor bazuar mbi legjislacionin per auditimin ligjor te sipercituar, qe te shoqeroje bilancin me
raport nga eksperti kontabel.

2. Firma "SAFE","ANAKONDA "ARBANA SHA", " AULONA POL 1","FIRDEUS SECURITY",
"I.S.A (INTERNACIONAL SECURITY ALBANIA", "KEVENJO", "MANDl 2 K", "MYRTO
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SECURITY", "OKTAPUS", "OKTAPUS 1 SECURITY", "RES 03", "S.S.X”, "SNAJPER
SECURITY", "TONI SECURITY" duhet te skualifikohen pasi:
Ne DST eshte kerkuar: “Operatoret ekonomike duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten
e paraqitur. Operatoret e mesiperm kane paraqitur preventivin per 1 vendroje por nuk kane
Paraqitur analizen e kostos per 1 vendroje .
Operatoret e mesiperm kane paraqitur preventivin per 1 vendroje, por nuk kane paraqitur
analizen e kostos per 1 vendroje.
3. Firmat "SAFE","ANAKONDA","ARBANA SH.A", " AULONA POL 1","FIRDEUS
SECURITY", "I.S.A (INTERNACIONAL SECURITY ALBANIA", "KEVENJO", "MANDl 2 K",
"MYRTO SECURITY","OKTAPUS"," OKTAPUS 1 SECURITY","RES 03","S.S.X" SH.P.S.F
"SNAJPER SECURITY"SHPK","TONI SECURITY" duhet te skualifikohen edhe per arsyen
se ne DST eshte kerkuar: Ofertuesi duhet te disponoje se paku 1 (nje) automjet per nderhyrje ne
raste emergjente, ne pronesi te shoqerise apo te marre me qera. Per kete operatori ekonomik
duhet te paraqese:
- Leje Qarkullimi
Shlyerje e taksave
certifikate e Kontrollit Teknik
Police sigurimi.
Nuk plotesojne kriterin “Police per sigurimin e detyrueshem te mbajteseve te mjeteve motorike
per pergjegjesine ndaj paleve te treat”, pra kontrata e sigurimit qe hyn ne fuqi oren 24.00 te
dates te fillimit te periudhes se sigurimit ku cilesohet se: “Une i siguruari jam dakort me kushtet
e pergjithshme dhe perjashtimiet e shprehura ne faqet e pasme te polices”. Kontrata mes paleve
eshte e pafirmosur nga subjektet e mesiperme, cka bie ndesh me ligjin dhe mosfirmosja e ben te
pavlefshme kontraten mes paleve pasi njera pale nuk ka firmosur dhe rene dakort me kushtet e
kontrates dhe nuk kane marre persiper pergjegjesite e veta d.m.th eshte kontrate e njeanshme
dhe sipas ligjit kur palet bien dakort firmoset kontrata dhe nese njera pale nuk bie dakort dhe
nuk firmos kontrata eshte e pavlefshme. Ky eshte rast tipik ku njera pale nuk ka firmosur dhe
polica e sigurimit eshte e pavlefshme. Nese ky automjet qe do perdoret per situate emergjence
ben perplasje aksidentale, zgjidhja behet e njeanshme pasi njera pale nuk ka nenshkruar
kontraten dhe ne rast te nje konflikti gjyqesor demi ekonomik shkon ne ngarkim te perdoruesit
te mjetit cka e demton ne kohe dhe financa firmen, si dhe ul gadishmerine per nderhyrje ne raste
emergjente.
4. Firma "NAZERI 2000" duhet te skualifikohet sepse: Ne DST eshte kerkuar “Shtojca
Deklarate mbi permbushjen e kritereve te pergjithshme”. Nuk ka Deklaruar sipas QKR
Ekspertin Kontabel Z.Qerim Lazaj dhe nuk ka deklaruar perfaqesuesin e firmes ne shtetin e
Kosoves z. Ismail Gashi.
5. Firmat "SAFE","ANAKONDA","ARBANA SH.A","AULONA POL 1 ","DEA SECURITY",
"FIRDEUS SECURITY", "I.S.A (INTERNACIONAL SECURITY ALBANIA", "KEVENJO",
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"MANDI 2K", "MYRTO SECURITY", "NAZERI 2000", "TONI SECURITY","OKTAPUS",
"OKTAPUS 1 SECURITY","RES03" ,"S.S.X", "SNAJPER SECURITY", “TONI SECURITY" te
skualifikohen edhe per arsyen se: “Nuk kane deklaruar QKSH ( Qendra e Kontrollit
Sherbimeve) operatoret ne deklarate mbi permbushjen e kritereve te pergjithshme, pasi ne
baze te ligjit 75/2014 date 10.07.2014. Neni 22, Qendra e kontrollit te SHPSF-se 1. Subjekti i
licencuar per aktivitetin e sherbimit privat te sigurise flzike, ne cdo njesi administrative qe
ushtron veprimtari, duhet te kete qender kontrolli, ku te tregohet adresa e saj flzike dhe
elektronike, si dhe stema me emertimin e shoqerise. 2. Qendra e kontrollit te sherbimit kryen
detyrat e drejtimit, mbikeqyrjes dhe menaxhimit te veprimtarise se sigurise fizike. 3. Qendra e
kontrollit duhet te jete e pajisur me mjetet e nderlidhjes, komunikimit e vezhgimit dhe te veproje
24 ore ne dite; cka e ben te pa plotesuar kriterin: “Personi/ at ne cilesine e anetarit te organit
administrativ, drejtuesit ose mbikeqyresit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca
perfaqesuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, 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”.
6. Firma "OKTAPUS 1 SECURITY" duhet te skualifikohet, pasi ne DST eshte kerkuar: “Akti i
Miratimit te Qendres se Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit ne Qarkun ku ushtron
aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performaces mbi menyren e ushtrimit te aktivitetit te
operatorit ekonomik. Per kete duhet te paraqese vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut ku
jepet informacioni i mesiperm i kerkuar”.
Ne performancen e dorezuar, kane masa administrative dhe nuk ploteson kerkesen e AK pasi ne
kriteret per kualifikim eshte kerkuar vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut ku jepet
informacion per veprimtarine ku ne perzgjedhje te fituesit nuk mund te perzgjidhet nje kompani
me performance te dobet masa administrative dhe ngjarje qellimi i kerkeses per informacion.
7. Ne DST eshte kerkuar:”Vertetim nga D.P.Qarkut Tirane (shoqeruar me listen emerore) ku te
jepet informacion mbi gjendjen e shoqerise, per numrin e punonjesve te licencuar jo me pak se 6
(gjashte) punonjes si dhe 1(nje) pergjegjes sherbimi, vlefshmerine e certifikatave (daten e
certifikimit si dhe afatin e vlefshmerise), per salle operative (Shoqeria duhet te kete te instaluar
salle operative/Drejtimi), Grup te gatshem per nderhyrje ne situate emergjente (shoqeria duhet
te kete te pakten (nje grup te gatshem) .
"SAFE"," ANAKONDA", "ARBANA SH.A", " AULONA POL 1", ,"FIRDEUS SECURITY", "I.S.A
(INTERNACIONAL SECURITY ALBANIA", "KEVENJO", "MANDl 2K", "MYRTO SECURITY",
"OKTAPUS", "OKTAPUS 1 SECURITY", "RES 03", "S.S.X", "SNAJPER SECURITY", "TONI
SECURITY" ju mungon Vertetim nga Drejtoria e Policise Vendore , i cili duhet te permbaje te
dhena per listen emerore te punonjesve te sherbimit te certifikuar, dhe vlefshmerine e ketyre
certifikatave- daten e certifikimit (daten e leshimit), si dhe afatin e vlefshmerise se kesaj
certifikatve.
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8. Kerkojme te mbetet i skualifikuar firma "EUROGJICI SECURITY" dhe arsyeve te skualifikimit
ti shtohet aresyeja “oferte nen kosto ligjore, nuk ka parashikuar sipas ligjit pagen, shtesen mbi
page, detyriemt e sigurimeve shoqerore e shendetesore”.
9. Kerkojme te mbeten te skualifikuar firma "CULLHAJ", "FIRDEUS SECURITY
GROUP" dhe arsyeve te skualifikimit ti shtohet aresyeja per mosplotesim te kritereve:
- “Akti i Miratimit te Qendres se Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit ne Qarkun ku ushtron
aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performaces mbi menyren e ushtrimit te aktivitetit te
operatorit ekonomik.Per kete duhet te paraqese vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut ku
jepet informacion i mesiperm i kerkuar”, pasi ne performancen e dorezuar, kane masa
administrative dhe nuk ploteson kerkesen e AK pasi ne kriteret per kualifikim eshte kerkuar
vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut ku jepet informacion per veprimtarine ku ne
perzgjedhje te fituesit nuk mund te perzgjidhet nje kompani me performance te dobet, masa
adminsitraive dhe ngjarje.
- Ofertuesi duhet te disponoje se paku 1 (nje) automjet per nderhyrje ne raste emergjente, ne
pronesi te shoqerise apo te marre me qera. Per kete operatori ekonomik duhet te paraqese:- Leje
e Qarkullimit dhe taksat e automjetit ne pronesi te shoqerise. Nuk plotesojne kriterin Police
per sigurimin e detyrueshem te mbajteseve te mjeteve motorike per pergjegjesine ndaj paleve
te treat, pra kontrata e sigurimit qe hyn ne fuqi oren 24.00 te dates fillimit te periudhes se
sigurimit ku cilesohet se: Une i siguruari jam dakort me kushtet e pergjithshme dhe perjashtimiet
e shprehura ne faqet e pasme te polices. Police e sigurimit (kontrata mes paleve) eshte e pa
firmosur nga subjektet e mesiperme cka bie ndesh me ligjin dhe mosfirmosja e ben te pavlefshme
kontraten mes paleve, pasi njera pale nuk ka firmosur dhe rene dakort me kushtet e kontrates
dhe nuk kane marre persiper pergjegjesite e veta d.m.th eshte kontrate e njeanshme dhe sipas
ligjit kur palet bien dakort firmoset kontrata dhe nese njera pale nuk bie dakort dhe nuk firmos
kontrata eshte e pavlefshme. Ky eshte rast tipik ku njera pale nuk ka firmosur dhe police e
sigurimit eshte e pavlefshme. Nese ky automjet qe do perdoret per situate emergjence ben
perplasje aksidentale zgjidhja behet e njeanshme pasi njera pale nuk ka nenshkruar kontraten
dhe nese te nje konflikti gjyqesor demi ekonomik shkon ne ngarkim te perdoruesit te mjetit cka e
demton ne kohe dhe financa firmen dhe ul gadishmerine per nderhyrje ne raste emergjente.
10. Firma "CULLHAJ" ka paraqitur bilancet pa ekspert kontabel te miratur.
Si per perfundim kerkoJme: Skualifikimin e firmave "SAFE", "ANAKONDA" "ARBANA SH.A",
"AULONA POL 1", "DEA SECURITY", "FIRDEUS SECURIT", "I.S.A (INTERNACIONAL
SECURITY ALBANIA", "KEVENJO", "MANDI 2K", "MYRTO SECURITY", "NAZERI 2000",
"0KTAPUS", “ OKTAPUS 1 SECURITY" , "RES 03", "S.S.X", "SNAJPER SECURITY", "TONI
SECURITY", per arsyet e mesiperme ”.
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II.4. Nëpërmjet shkresës nr.prot.172, datë 03.05.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke e refuzuar ankesën.
II.5. Në datën 13.05.2019 operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.6. Në datën 24.05.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. prot. 845/2,
shkresa e autoritetit kontraktor nr.prot.183, datë 22.05.2019, bashkëngjitur informacioni e
dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.
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 “Trezhnjeva” sh.p.k. mbi kualifikimin e
operatorëve ekonomikë "Safe" shpk, "Anakonda" shpk, "Arbana sh.a" shpk, "Aulona pol 1"
shpk, "Dea Security" shpk, "Firdeus Security" shpk, "I.S.A (Internacional Security Albania"
shpk, "Kevenjo" shpk, "Mandi 2k" shpk, "Myrto Security" shpk, "Nazeri 2000" shpk, "Oktapus"
shpk, "Oktapus 1 Security" shpk, "Res 03" shpk, "S.S.X" shpk, "Snajper Security" shpk dhe
"Toni Security" shpk, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në ankesën drejtuar pranë K.P.P, operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k.
nuk parashtron fakte, por ngren pretendime a-priori për operatorët e tjerë ekonomikë të
kualifikuar, duke ngritur pretendime se nuk plotësojnë kriteret e dhëna në dokumentat e tenderit.
III.1.2. Referuar 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 shqyrton paraprakisht ankesën nga ana formale duke
verifikuar (krahas juridiksionit administrativ dhe kompetencës lëndore, legjitimimit të
ankimuesit dhe respektimit afateve), edhe “elementet e domosdoshëm të ankesës” sipas
përcaktimeve të nenit 20, “Forma dhe përmbajtja e ankesës”, pika 3: “3. Ankesa, sipas rastit,
mund të shoqërohet edhe me: a) provat dokumentare, të cilat ankimuesi kërkon të shqyrtohen
nga Komisioni;”
III.1.3. Bazuar në sa më sipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimet e tij, ankimuesi
duhet të kishte shoqëruar ankesën e tij me prova, indicje dhe argumenta ose dokumentacionin
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përkatës, në bazë të të cilave do të shqyrtohej kjo ankesë. Vlen të ritheksojmë se Komisioni i
Prokurimit Publik është organi më i lartë administrative, i cili në kuptim të nenit 52 të LPP dhe
nenit 64 e 65 të VKM nr. 914, datë 29.012.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, shqyrton ankesat mbi vendimet e marra nga KVO e Autoritetit Kontraktor,
por ligjvënësi qartazi i ka ndarë detyrat dhe kompetencat e këtyre dy organeve. Pra, KPP nuk
mund të marrë tagrin e KVO-së dhe të rivlerësojë në themel procedurën e prokurimit publik.
III.1.4. Operatori ekonomik e ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij mbi
shkeljen e pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku e bazon pretendimin e tij për
mospërmbushjen e kriterit/kritereve nga ana e operatorëve ekonomikë të tjerë. Theksojmë se
mospërmbushja e kriterit mund të vijë për shkaqe të ndryshme, siç janë mosparaqitja e një
dokumenti të kërkuar, ose problematika që mund të prekin dokumentin etj. Është barrë e
operatorit ekonomik që të përcaktojë se në cilin fakt apo rrethanë e mbështet pretendimin e tij për
mospërmbushje kriteri/kriteresh.
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik thekson dallimin e qartë – në gjykimin e tij, ndërmjet një
pretendimi të një operatori ekonomik që ngre shqetësim mbi vlerësimin hipotetikisht të gabuar të
ofertës së vetë atij nga ana e autoritetit kontraktor, nga njëra anë dhe, pretendimit/pretendimeve
të këtij operatori apo të cilitdo operatori pjesmarrës në një procedurë prokurimi publik ndaj
mënyrës së vlerësimit të autoritetit kontraktor për operatorët e tjerë konkurrentë në këtë
procedurë, nga ana tjetër.
III.1.6. Në rastin e parë, kur interesi është absolut dhe i drejtpërdrejtë, barra e provës për të
argumentuar shkeljet e pretenduara të autoritetit, ndonëse sërish qëndron mbi ankimuesin, në
gjykimin e KPP është arsyeshmërisht më e lehtë. KPP e mirëkupton pozitën e operatorit dhe, në
kuptim të misionit të tij për të siguruar eficencën e procedurave të prokurimit publik, përmes
nxitjes së pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë, vlerëson se duhet të adoptojë një qendrim proaktiv, në krah të operatorit ankimues. Në rastin e dytë, kur operatori pjesmarrës në një procedurë
ankohet në lidhje me ofertat e operatorëve konkurrentë, pesha specifike e barrës për të provuar
paligjshmërinë hipotetike të këtyre të fundit është e plotë dhe qendron mbi kurrizin e
pretenduesit, ndërkohë që KPP adapton një pozicion re-aktiv, në pritje të argumenteve të plotë
provues se përse vlerësimi i autoritetit kontraktor ka qenë i gabuar, sipas ankimuesit.
III.1.7. Një ankim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicje të qarta, mbi të gjithë apo
shumicën e elementëve përbërës të ofertës së konkurrentit/konkurrentëve të kualifikuar përpara
tij, do të konsiderohet abuziv, në kundërshtim me qëllimin e veprimtarisë së Komisionit, pasi
cënon efikasitetin dhe shpejtësinë e procedurës së prokurimit publik dhe nuk do të merret në
shqyrtim nga KPP.
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III.1.8. KPP është paraparë nga ligji si një quasi gjykatë. Si e tillë në vendimarrjen e tij,
Komisioni i Prokurimit Publik zbaton parimet kryesore të së drejtës. Një prej tyre është edhe
parimi juridik i cila thekson faktin se gjykata vendos në bazë të akuzave (pretendimeve) dhe
provave. Komisioni i Prokurimit Publik refuzon të vendoset në pozitën e avokatit të ankimuesit e
të investohet mbi një ankim i cili nuk mbështetet në asnjë argument, por vetëm mbi pretendime
hipotetike e dyshime të paarsyeshme.
Për rrjedhojë pretendimet e ankimuesit “Trezhnjeva” shpk nuk merren në shqyrtim.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk mbi shtimin e arsyeve të
skualifikimit për operatorët ekonomikë “Eurogjici Security" shpk, “Cullhaj” shpk" dhe "Firdeus
Security Group" shpk, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i këtyre shoqërie është
përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 26.04.2019, ku këto shoqëri rezultojnë të
skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e
ankimuesit. Për më tepër, nga verifikimi i informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si
dhe nga shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që këta operatorë ekonomikë të jenë
ankimuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimet e operatorit ekonomik Trezhnjeva” shpk nuk merren në shqyrtim.

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 “Trezhnjeva” shpk për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.REF-17597-04-11-2019, me
objekt: “Ruajtja e godinës së Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë me roje private ”
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara me afat 12 muaj”, me fond limit 2 568 473.29 lekë (pa tvsh), zhvilluar në datën
23.04.2019 nga autoriteti kontraktor Gjykata Administrative e Apelit.
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. 845 Protokolli, Datë 13.05.2019

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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