KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 145/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 17.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik
“International Security Albania” sh.p.k nga procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF-21702-0114-2016 me objekt: “Shërbimi i Ruajtjes me Roje Private të
ambienteve të Teatrit Kombetar” me fond prej 2.418.117,10
leke (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 25.01.2016, nga autoriteti
kontraktor, Teatri Kombëtar. Gjithashtu ngrihen pretendime
lidhur me ofertat me vlerë më të ulët se ajo e ankimuesit
“International Security Albania” sh.p.k.
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Aulona Pol
1” sh.p.k nga procedura e prokurimit. Gjithashtu ngrihen
pretendime lidhur me operatorin ekonomik “N.S.S.” sh.p.k.
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “NSS”
sh.p.k nga procedura e prokurimit.
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri
2000” sh.p.k nga procedura e prokurimit. Gjithashtu ngrihen
pretendime lidhur me operatorё tё tjerё ekonomikё
pjesёmarrёs nё procedurё.
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Ankimues:

“International Security Albania” sh.p.k
Blv. “Zogu Parë”, P. 55/1, Shk.1, Kati 2, Ap.9
Tiranë

“Aulona Pol 1” sh.p.k
Sheshi “Uilson”, Pallati Lura, Kati IV
Tiranë

“NSS” sh.p.k
Bulevardi “Zogu I”, Ndërtesa 53, Kati 3
Tiranë

“Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga Kavajës, Qendra Condor, Kulla H, Ap.27
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Teatri Kombëtar
Tiranё

Baza Ligjore:

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

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit
kanë qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre
duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë
në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar.
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I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili
i ka refuzuar ato, dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për
procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”;

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 15.01.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor Teatri Kombëtar Tiranё,
në sistemin elektronik tё prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i Ruajtjes me Roje Private të
ambienteve të Teatrit Kombetar” me fond prej 2.418.117,10 leke (pa TVSH).
II.2. Në datën 25.01.2016 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 03.02.2016 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për renditjen e
ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më poshtë:
1. “Myrto Security”
2. “Pelikani Security”
3. “NSS”
4. “Aulona Pol 1”
5. “Siguria”
6. “Eurogjici Security”
7. “Nazeri 2000”
8. “Safe”
9. “Toni Security”
10. “Firdeus Security”
11. “Oktapus”
12. “International Security Albania”
13. “A 2000”
14. “Ales”
15. “Dea Security”
16. “Trezhnjeva”
17. “Start 2000”
18. “Vrana Security Group”
19. “Leksi Security”
20. “Flena RB”

2.368.520,74 lekë, skualifikuar
2.374.890,10 lekë, skualifikuar
2.375.859,62 lekë, kualifikuar
2.375.860,14 lekë, kualifikuar
2.375.860,14 lekë, kualifikuar
2.375.860,14 lekë, kualifikuar
2.375.860,14 lekë, kualifikuar
2.375.860,14 lekё, kualifikuar
2.375.860,14 lekë, kualifikuar
2.375.860,14 lekë, kualifikuar
2.375.860,14 lekë, kualifikuar
2.375.860,14 lekë, skualifikuar
2.375.860,14 lekë, kualifikuar
2.375.860,14 lekë, skualifikuar
2.375.860,14 lekë, kualifikuar
2.375.860,15 lekë, kualifikuar
2.375.860,16 lekë, skualifikuar
2.375.861,73 lekë, kualifikuar
2.381.955,05 lekë, skualifikuar
2.398.565,70 lekë, skualifikuar

Operatori ekonomik “International Security Albania” sh.p.k ёshtё skualifikuar pasi:
Mungon autorizimi i AKEP-it pёr radioalarmin.
II.4. Në datën 04.02.2016 operatori ekonomik “International Security Albania” sh.p.k ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor. Ankimuesi kundёrshton arsyen e skualifikimit
tё tij si dhe pretendon pretendon kualifikimin e padrejtё tё operatorit ekonomik “NSS”
sh.p.k, me argumentin se oferta e paraqitur nga ky ofertues ёshtё nёn koston ligjore.
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Gjithashtu ky ofertues kёrkon skualifikimin e tё gjithё ofertave me vlerё mё tё vogёl se
2.375.860,14 lekë, pasi janё oferat nёn koston ligjore (specifikisht kёrkohet skualifikimi i
operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k).
II.4.1. Nё datёn 10.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn. Pёrsa i pёrket operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k autoriteti kontraktor
ёshtё shprehur gjithashtu se nga rivlerёsimi ёshtё konstatuar se kёtij operatori i mungon
shtojca 4.
II.4.2. Nё datёn 15.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 10.02.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar elektronikisht ofertuesit pёr
rivlerёsimin e ofertave dhe klasifikimin pёrfundimtar tё tyre si mё poshtё:
1. “Myrto Security”
2. “Pelikani Security”
3. “NSS”
4. “Aulona Pol 1”
5. “Siguria”
6. “Eurogjici Security”
7. “Nazeri 2000”
8. “Safe”
9. “Toni Security”
10. “Firdeus Security”
11. “Oktapus”
12. “International Security Albania”
13. “A 2000”
14. “Ales”
15. “Dea Security”
16. “Trezhnjeva”
17. “Start 2000”
18. “Vrana Security Group”
19. “Leksi Security”
20. “Flena RB”

2.368.520,74 lekë, skualifikuar
2.374.890,10 lekë, skualifikuar
2.375.859,62 lekë, skualifikuar
2.375.860,14 lekë, skualifikuar
2.375.860,14 lekë, skualifikuar
2.375.860,14 lekë, kualifikuar
2.375.860,14 lekë, skualifikuar
2.375.860,14 lekё, skualifikuar
2.375.860,14 lekë, kualifikuar
2.375.860,14 lekë, skualifikuar
2.375.860,14 lekë, skualifikuar
2.375.860,14 lekë, skualifikuar
2.375.860,14 lekë, skualifikuar
2.375.860,14 lekë, skualifikuar
2.375.860,14 lekë, skualifikuar
2.375.860,15 lekë, skualifikuar
2.375.860,16 lekë, skualifikuar
2.375.861,73 lekë, kualifikuar
2.381.955,05 lekë, skualifikuar
2.398.565,70 lekë, skualifikuar

Operatori ekonomik “Internacional Security Albania” sh.p.k ёshtё skualifikuar me
argumentin: Mungon autorizimi i AKEP-it pёr radioalarmin, Mungon shtojca 3”.
Operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k rezulton i skualifikuar pasi: “Mungon shtojca 3
dhe shtojca 4”.
Operatori ekonomik “NSS” sh.p.k rezulton i skualifilikuar pasi: “Mungon shtojca 3 dhe
shtojca 4”.
Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k rezulton i skualifikuar pasi: “Mungon shtojca 3”.
II.6. Në datën 08.02.2016 operatori ekonomik “Aulona Pol” sh.p.k sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtur kualifikimin e operatorit ekonomik
“NSS” sh.p.k nga procedura e mёsipёrme e prokurimit, me arsyetimin se kjo shoqёri ka
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paraqitur ofertё nёn koston ligjore dhe duke kёrkuar shpalljen fitues tё ofertёs sё operatorit
ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k.
II.6.1. Nё datёn 10.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit duke e
refuzuar pretendimin e ngritur nga kjo shoqёri. Njёkohёsisht ankimuesi vihet nё dijeni se
gjatё rivlerёsimit u konstatua se operatorёve ekonomikё “NSS” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1”
sh.p.k u mungon shtojca 4.
II.6.2. Nё datёn 22.02.2016 operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k ka paraqitur ankesё
pranё Komisionit tё Prokurimit Publik, duke ngritur tё njёjtat pretendime si edhe nё
autoritetin kontraktor si dhe kundёrshtohet skualifikimi i tij.
II.7. Nё datёn 11.02.2016 operatori ekonomik “NSS” sh.p.k ka paraqitur ankesё pranё
autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij.
II.7.1. Në datën 16.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.7.2. Nё datёn 23.02.2016 operatori ekonomik ankimues ka depozituar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtën përmbajtje si edhe në autoritetin kontraktor.
II.8. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga ana e Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave. Gjithashtu ankimuesi kёrkon tё mbeten tё skualifikuar shoqёritё
“Myrto Security” sh.p.k, “Pelikani Security” sh.p.k, “NSS” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k,
“Siguria” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Internacional
Security Albania” sh.p.k, “A 2000” sh.p.k, “Ales”sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k,
“Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Start 2000” sh.p.k, si dhe të skualifikohen shoqëritë “Eurogjici
Security” sh.p.k e “Toni Security” sh.p.k pasi:
1. Shoqёritё “Myrto Security” sh.p.k, “Pelikani Security” sh.p.k, “NSS” sh.p.k, kanё
ofertuar nёn koston ligjore.
2. shoqёritё “Myrto Security” sh.p.k, “Pelikani Security” sh.p.k, “NSS” sh.p.k,
“Aulona Pol 1” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Safe” sh.p.k,
“Toni Security” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Internacional
Security Albania” sh.p.k, “A 2000” sh.p.k, “Ales”sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k,
“Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Start 2000” sh.p.k, nuk kanё paraqitur preventivin e
kёrkuar nga autoriteti kontraktor.
3. shoqёritё “Myrto Security” sh.p.k, “Pelikani Security” sh.p.k, “NSS” sh.p.k,
“Aulona Pol 1” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Safe” sh.p.k,
“Toni Security” sh.p.k, :Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Internacional
Security Albania” sh.p.k, “A 2000” sh.p.k, “Ales”sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k dhe
“Start 2000” sh.p.k, nuk kanё paraqitur faturat tatimore pёr sallёn operative.
4. shoqёritё “Myrto Security” sh.p.k, “Pelikani Security” sh.p.k, “NSS” sh.p.k,
“Aulona Pol 1” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Safe” sh.p.k,
“Toni Security” sh.p.k, :Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Internacional
Security Albania” sh.p.k, “A 2000” sh.p.k, “Ales”sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k dhe
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“Start 2000” sh.p.k, nuk pёrmbushin kёrkesёn e dhёnё nga autoriteti kontraktor nё
dokumentat e tenderit lidhur me shtojcёn 3.
5. shoqёritё “Myrto Security” sh.p.k, “Pelikani Security” sh.p.k, “NSS” sh.p.k,
“Aulona Pol 1” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Safe” sh.p.k,
“Toni Security” sh.p.k, :Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Internacional
Security Albania” sh.p.k, “A 2000” sh.p.k, “Ales”sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k dhe
“Start 2000” sh.p.k, nuk kanё paraqitur vёrtetim nga OSHEE pёr shlyerjen e
detyrimeve pёr muajin nёntor 2015
6. shoqёritё “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k,
“Safe” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k,
“Internacional Security Albania” sh.p.k, “A 2000” sh.p.k, “Ales”sh.p.k,
“Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Start 2000” sh.p.k, nuk kanё paraqitur kontrata tё
ngjashme, certifikata punonjёsish me certifikatё tё vlefshme dhe AKEP.
II.8.1. Në datën 17.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.8.2. Në datën 26.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe
në autoritetin kontraktor.
II.9. Në datat 23.02.2016 dhe 01.03.2016 janё protokolluar në Komisionin e Prokurimit
Publik me nr. 196/2 prot., e nr. 300/2 prot., shkresat e autoritetit kontraktor nr. 173/1 prot.,
datë 22.02.2016 dhe nr. 214/1 prot., datё 29.02.2016, ku jepet informacion lidhur me
zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesave.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankesave si dhe
dokumentave e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me ankesёn e operatorit ekonomik “Internacional Security Albania” sh.p.k,
Komisioni i Pokurimit Publik vёren se:
III.1.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Internacional Security Albania”
sh.p.k pёr skualifikimin e tij, Komisioni i Prokurimti Publik gjykon se:
III.1.1.1. Në datën 03.02.2016 operatori ekonomik “Internacional Security Albania” sh.p.k,
ёshtё njoftuar elektronikisht pёr skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit me
argumentin: “Mungon autorizimi i AKEP-it pёr radioalarmin”.
III.1.1.2. Në datën 04.02.2016 operatori ekonomik “International Security Albania” sh.p.k
ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij si dhe
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duke kёrkuar skualifikimin e operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k pasi ka ofruar ofertё nёn
koston ligjore.
III.1.1.3. Nё datёn 10.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn. Nё tё njёtёn datё operatori ekonomik “Internacional Security Albania”
sh.p.k ёshtё njoftuar elektronikisht pёr skualifikimin e tij pёr arsyet e mёposhtme:
1. Mungon autorizimi i AKEP-it pёr radioalarmin
2. Mungon shtojca 3
III.1.1.4. Nё datёn 15.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё
Prokurimit Publik, duke kundёrshtuar arsyen e skualifikimit tё tij se mungon autorizimi i
AKEP-it pёr radioalarmin. Pёrsa i pёrket arsyes sё dytё tё skualifikimit, ankimuesi nuk ka
paraqitur kundёrshtim nё autoritetin kontraktor dhe nё Komisionin e Prokurimit Publik.
III.1.1.5 Duke mbajtur në konsideratë faktin që sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë ankimi administrativ i paraqitur nga
operatori ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik, nuk mund të konsiderohet si
ezaurim i shkallëve që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj të vetë
ankimuesit, një prej arsyeve të skualifikimit nuk është ankimuar fillimisht pranë autoritetit
kontraktor dhe mё pas nё Komisionin e Prokurimit Publik.
III.1.1.6. Në nenin 63 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, pika 2 , 5, 6 dhe 7 parashikohet se:
“Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim,
autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita kur ankimuesi është vënë në dijeni
ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji” (pika 2).
“Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7 ditëve
pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese të
punës (pika 5).”
“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 e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit
kontraktor” (pika 6).
“Ankesa në Komisionin e Prokurimit Publik bëhet me formularin përkatës, ku shënohen
emri dhe adresa e ankuesit, referimi për procedurën konkrete, baza ligjore dhe përshkrimi i
shkeljes, pretendimi i ankuesit për vendimin përfundimtar, shkallët e ankimit, shoqëruar me
dokumentacionin përkatës dhe vendimin e autoritetit kontraktor. Elementet e mësipërme
janë të domosdoshme për shqyrtimin e ankesës. Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton
ankesën në përputhje me LPP, Kodin e Procedurave Administrative dhe rregullat e
prokurimit publik. Mosndjekja e shkallëve të ankimit e bën ankesën të pavlefshme” (pika 7).
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Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nga ana e operatorit ekonomik “Internacional
Security Albania” sh.p.k, nuk janë ndjekur shkallët e ankimimit lidhur me arsyen e dytë të
skualifikimit, përsa i përket mungesës së shtojcës 3. Në këto kushte, duke qënë se aktualisht
kanë përfunduar afatet e ankimimit në autoritetin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit
Publik, rrjedhimisht pretendimet e operatorit ekonomik “Internacional Security Albania”
sh.p.k, të cilat nuk janë ankimuar fillimisht pranë autoritetit kontraktor, nuk mund të merren
në shqyrtim nga KPP-ja, e për rrjedhim ai rezulton të ngelet i skualifikuar në procedurën e
mësipërme të prokurimit.
Edhe në hipotezën se pretendimi i paraqitur pranë autoritetit kontraktor e më pas në KPP
lidhur me autorizimin e AKEP-it do të qëndronte, operatori ekonomik ankimues nuk do të
ndryshonte gjendjen e tij faktike e juridike, por do të mbetej sërish i skualifikuar nga
procedura në fjalë, për shkakun tjetёr të skualifikimit të sipërpërmendur, i cili nuk ёshtё
ankimuar pranë autoritetit kontraktor e më pas në KPP, në respekt të shkallëve të ankimimit.
Pёrsa mё sipёr, ankesa e operatorit ekonomik “Internacional Security Albania” sh.p.k, pёrsa
i pёrket skualifikimit tё tij, nuk do tё merret nё shqyrtim.
III.1.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Internacional Security Albania”
sh.p.k, pёrsa i pёrket operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k , Komisioni i Prokurimit Publik
vёren se:
III.1.2.1. 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.1.2.2. 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 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 nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i
operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
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Për rrjedhojë, ky pretendim i operatorit ekonomik “Internacional Security Albania” sh.p.k
nuk merret në shqyrtim.
III.2. Lidhur me ankesёn e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik vёren se:
III.2.1. Nё datёn 03.02.2016 ankimuesi ёshtё njoftuar elektonikisht pёr renditjen e ofertave
dhe ofertuesit e skualifikuar. Sipas kёsaj renditje, operatorёt ekonomikё “NSS” sh.p.k dhe
“Aulona Pol 1” sh.p.k rezultojnё tё kualifikuar.
III.2.2. Nё datёn 08.02.2016 operatori ekonomik “Aulona Pol” sh.p.k sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtur kualifikimin e operatorit ekonomik
“NSS” sh.p.k nga procedura e mёsipёrme e prokurimit, me arsyetimin se kjo shoqёri ka
paraqitur ofertё nёn koston ligjore.
III.2.3. Nё datёn 10.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit duke e
refuzuar pretendimin e ngritur nga kjo shoqёri. Njёkohёsisht ankimuesi vihet nё dijeni nga
autoriteti kontraktor se, gjatё rivlerёsimit tё procedurёs, u konstatua se operatorёve
ekonomikё “NSS” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k u mungon shtojca 4 dhe pёr kёtё arsye
kёto dy shoqёri janё skualifikuar. Nё tё njёjtёn datё operatori ekonomik “Aulona Pol 1”
sh.p.k ёshtё njoftuar elektronikisht pёr rivlerёsimin e procedurёs sё prokurimit dhe
skualifikimin e ofertёs sё tij pёr mungesёn e shtojcёs 4.
III.2.4. Nё datёn 22.02.2016 operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k ka paraqitur ankesё
pranё Komisionit tё Prokurimit Publik, duke ngritur tё njёjtat pretendime si edhe nё
autoritetin kontraktor si dhe kundёrshtohet skualifikimi i tij.
III.2.5. Nga verifikimet e kryera nё sistemin elektronik tё prokurimeve rezulton se nё datёn
10.02.2016 operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k ёshtё skualifikuar nga autoriteti
kontraktor pёr mungesёn e shtojcёs 4.
III.2.6. KPP sjell në vëmendje nenin 63, pika 2, të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në të cilin parashikohet se: “Ankesa kundër vendimeve të
autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7
ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë
në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji”.
III.2.7. Operatori ekonomik ankimues është vënë në dijeni tё skualifikimit tё tij në datën
10.02.2016. Operatori ekonomik ankimues brenda afateve të parashikuar nga lex specialis
nuk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor për arsyen e skualifikimit të ofertës së
tij, sikurse përcaktohet në LPP, ç’ka rrjedhimisht sjell që ai të mos ketë përmbushur
detyrimin për ndjekjen e afateve, duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementët e
domosdoshëm të ankesës” që, referuar nenit 23, pika 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë
17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e
Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mosrespektimit të shkallëve të ankimimit.
Fakti që autoriteti kontraktor ka kryer rivlerësim në sistemin e prokurimeve elektronike nuk
legjitimon operatorin ekonomik ankimues të mos paraqesë ankesë pranë autoritetit
kontraktor për shkaqet e skualifikimit të tij tё njohura në datën 10.02.2016. Llogaritja e
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afateve ligjore për ankim pranë autoritetit kontraktor dhe më pas pranë Komisionit të
Prokurimit Publik nis që në momentin e parë kur operatorët ekonomikë marrin dijeni për
vendimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Gjendja faktike juridike e operatorit
ekonomik ankimues është vendosur me vendimin e KVO-së së datës 10.02.2016, sipas tё
cilit ky ofertues rezulton i skualifikuar dhe nuk ka paraqitur kundёrshtim pranё autoritetit
kontraktor pёr arsyet e skualifikimit tё tij.
Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së
prokurimeve publike, respektimi i afateve të ankimimit, është i një rëndësie thelbësore e me
ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të
parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
Shqyrtimi administrativ i nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin
vlerësohen forma e ankimit, legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje
në thelb ankimit) dhe asaj të shqyrtimit në themel të ankimit (Nëse kërkesa përmbush
elementet formale, Komisioni vazhdon me shqyrtimin në themel të saj).
Në rastin në fjalë ankimi administrativ i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues, pranë
Komisionit të Prokurimit Publik nuk përmbush elementet formale për faj të vetë ankimuesit,
pasi nuk ka respektuar afatet e përcaktuara në nenin 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, të shterimit të ankimit administrativ pranë autoritetit
kontraktor. Operatori ekonomik ankimues megjithëse ka paraqitur pranë autoritetit
kontraktor një ankesë të hartuar në formën e përcaktuar në ligj nuk legjitimohet të paraqesë
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mos ezaurimit të ankimit
administrativ pranë autoritetit kontraktor brenda afatit 7 ditor të parashikuar nga neni 63
pika 2 e LPP-së, referuar klasifikimit të dytё të bërë nga autoritetit kontraktor në datën
10.02.2016, datë në të cilën ankimuesi është njohur fillimisht me shkaqet e skualifikimit të
ofertës së tij.
Në këto kushte, operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k, ngelet i skualifikuar nga
procedura e mësipërme e prokurimit duke qënë se aktualisht kanë përfunduar afatet e
ankimimit në autoritetin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimti Publik.
III.2.8. Lidhur me pretendimet e operatorit “Aulona Pol 1” sh.p.k pёrsa i pёrket operatorin
ekonomik “NSS” sh.p.k Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se 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 mbetet i
skualifikuar nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën.
Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e
tjerë pjesmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk
do të ishte fitues i kontratës. 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.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k për skualifikimin e tij
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.3.1. Në datën 10.02.2016 operatori ekonomik “NSS” sh.p.k është njoftuar eletronikisht
për skualifikimin e tij me argumentin se: “Mungon Shtojca 3 dhe Shtojca 4”
III.3.2. Lidhur me mungesën e shtojcës 3 “Formulari i sigurimit të ofertës”, në ofertën e
shoqërisë “NSS” sh.p.k, në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 1, gërma “a”
është përcaktuar si vijon:
Sigurimi i ofertes, (nëse është i zbatueshëm) sipas Shtojcës 3;
Ndërsa, po këtu,“Kapaciteti teknik”, pika 13 parashikon:
“Shtojcat: 1, 3, 4, 5, 6, 8”
III.3.3. Referuar Dokumentave Standarde të Tenderit, Shtojca 3 është shtojcë për t’u
paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor.
III.3.4. Në dokumentat standarde tё tenderit, tek Seksioni 3 “Informacioni ligjor, financiar
dhe teknik”, pika 3.2 “Sigurimi i ofertës”, kërkohet shprehimisht:
Sigurimi i Ofertës (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë
se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor) : Operatori
Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e
kërkuar e sigurimit të ofertës është _________ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).
III.3.5. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 49,
pika 1, përcakton:
“Në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti
kontraktor mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas rregullave të
prokurimit publik.”
Ndërsa në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, neni 18, pika 1 dhe 2, thuhet:
“Në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti
kontraktor mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas këtij neni. Në
këtë rast, sigurimi i ofertës ka formën e një depozite apo garancie, të lëshuar nga një bankë
ose një shoqëri sigurimi, e licencuar nga shteti për të ushtruar këtë veprimtari.”
“Ofertuesit ose kandidatët e kualifikuar duhet të paraqesin sigurimin e ofertës, në vlerën 2%
të vlerës limit, të përcaktuar në dokumentet e tenderit. Në dokumentet e tenderit duhet të
parashikohet një periudhë vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës.
Sigurimi i ofertës duhet të jetë i vlefshëm gjatë gjithë kësaj periudhe.”
III.3.6. Nga interpretimi literal i dispozitës së mësipërme, Komisioni i Prokruimit Publik
gjykon se kërkesa e mësipërme e lex specialis përmes të cilës autoritetet kontraktore mund
t’u kërkojnë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës strictu sensu i drejtohet vetëm
procedurës/ve (të cilat gëzojnë një pozitë të veçantë nga LPP) të prokurimit mbi kufirin e
lartë monetarë (referuar kufinjve monetarë të parashikuar nga akti normativ në zbatim të
ligjit).
Madje edhe referuar vetë përcaktimit të bërë në pikën 3.2. të dokumentave të tenderit,
konstatohet se është vendosur kushti që: “sigurimi i ofertës paraqitet sipas formularit të
shtojcës 3, por që është i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të
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lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor, duke nënkuptuar
kështu që sigurimi i ofertës edhe në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë
se kufiri i lartë monetar është lënë në diskrecionin e autoritetit kontraktor për ta kërkuar ose
jo duke e kushtëzuar këtë me fjalën “mund” .
III.3.7. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me
natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërkohë, neni 53, pika 3, i LPP-së, përcakton që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës
4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e
tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se sigurimi i ofertës është nj ë kusht i
cili mund kërkohet nga autoriteti kontraktor në procedurat e prokurimit me vlerë më të
lartë se kufiri i lartë monetar.
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se meqënëse autoritetet kontraktore nuk mund të
kërkojnë sigurim oferte në procedurat e prokurimit “Kërkesë për propozim”, referuar kjo
analizës së mësipërme, rrjedhimisht edhe Formulari i Sigurimit të Ofertës nuk duhet të
kërkohet të paraqitet nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “NSS” qëndron.
III.3.7. Lidhur me mungesën e shtojcës 4 “Lista e informacionit konfidencial” në ofertën e
shoqërisë “NSS” sh.p.k, në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”,“Kapaciteti
teknik”, pika 13 parashikon:
“Shtojcat: 1, 3, 4, 5, 6, 8”
III.3.8. Në Dokumentat Standarde të Tenderit të miratuara nga Agjencia e Prokurimit
Publik, vërejmë se Shtojca 4, “Lista e Informacionit Konfidencial“, është vendosur si pjesë e
përbërëse e këtyre dokumenteve me qëllim deklarimin nga ana e operatorëve ekonomikë
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit të dokumenteve të cilët ata dëshirojnë që të mos
bëhen publike kundrejt operatorëve të tjerë konkurrentë.
III.3.9. Neni 25 “Fshehtësia e Procesit”, i LPP përcakton se: “Pa cënuar dispozitat e këtij
ligji mbi detyrimin për botimin e kontratave të prokurimit dhe të informacioneve për
kandidatët dhe ofertuesit, sipas neneve 21 e 57 të këtij ligji, autoriteti kontraktor nuk duhet
të bëjë publik informacionet e marra nga operatorët ekonomikë, të etiketuara si
konfidenciale. Ky lloj informacioni përfshin veçanërisht aspektet teknike, sekretet tregtare
dhe informacionet konfidenciale të ofertave”.
Përmes këtij rregullimi, i cili është ndikuar sa nga praktika aq edhe nga Direktivat e BE mbi
fushën, legjislatori ka dashur t’iu vijë në ndihmë ekskluzivisht operatorëve ekonomikë
pjesmarrës të një procedure prokurimi. Mundësia që iu krijohet atyre për të ruajtur
konfidencialitetin e elementëve që mund të konsiderohen “sekrete tregtare” nuk ka asnjë
lidhje dhe nuk cenon asnjë interes të autoritetit kontraktor, përkundrazi, lehtëson dhe nxit
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pjesmarrjen e sa më shumë pjesmarrësve, duke rritur kështu konkurrencën, me rrjedhojë
potencialisht të lartë uljen e çmimit të ofertave.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në situatën kur një operator ekonomik nuk e ka
paraqitur shtojcën 4, në thelb, i vetmi subjekt i cenuar është vetë operatori i pakujdesshëm, i
cili, a priori, do ta ketë të vështirë të mbrojë informacionin (teknik, financiar apo ligjor) e
paraqitur në këtë procedurë prokurimi por, nga ana tjetër, është në kundërshtim
legjislacionin mbi prokurimin publik që kjo mungesë të çojë në skualifikimin automatik të
tij, duke qenë se nuk ka asnjë ndikim si në ofertën e tij edhe në qëllimin e autoritetit
kontraktor, i cili është: garantimi i ekzekutimit me sukses të kontratës së shërbimit me sa më
pak shpenzime.
Referuar arsyetimit të mësipërm gjykojmë se pretendimet e operatorit ekonomik “NSS”
sh.p.k në lidhje me këtë pikë, qëndrojnë.
III.4. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për skualifikimin e tij të padrejtë, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se:
III.4.1.2. Në datën 10.02.2016 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k është njoftuar
eletronikisht për skualifikimin e tij me argumentin se: “Mungon Shtojca 3”
Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k Komisioni i
Prokurimit Publik i qëndron argumentit të dhënë në pikat III.3.2.-III.3.7. të arsyetimit të
mësipërm.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k qëndron.
III.4.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për shoqёritё
“Myrto Security” sh.p.k, “Pelikani Security” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon
se, fati i këtyre shoqërive është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës
10.02.2016, ku këto shoqëri rezultojnë të skualifikuara nga procedura e mësipërme e
prokurimit, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga
shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që operatorët ekonomikë “Myrto Security”
sh.p.k, “Pelikani Security” sh.p.k, të jenë ankimuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për operatorët
ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k, e “Pelikani Security” sh.p.k, nuk do të merren në
shqyrtim.
III.4.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k përsa i përket
shoqërive “NSS” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, dhe “Toni Security” sh.p.k, Komisioni
i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.3.1. Në datën 03.02.2016 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k është vënë në dijeni
nga autoriteti kontraktor për kualifikimin e operatorëve ekonomikë “NSS” sh.p.k,
“Eurogjici Security” sh.p.k, dhe “Toni Security” sh.p.k
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III.4.3.2. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë
“NSS” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k.
III.4.3.3. Në datën 17.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
III.4.3.4. Në datën 26.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat
pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
III.4.3.5. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2 dhe 6, të ligjit
nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” ku është parashikuar:
“Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar
ose rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me
këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.” “Ankesa i paraqitet, së pari, me shkrim,
autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi
është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij
ligji.” “Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7
ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën
vijuese të punës”.
Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk
shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon
atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik
brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar
në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që
nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i
dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.”
III.4.3.6. Në rastin konkret, sipas ankesës së depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, rezulton se ankesa e operatorit ekonomik
është paraqitur pranë autoritetit kontraktor në datën 15.02.2016, (ndërkohë që është vënë në
dijeni të kualifikimit të operatorëve ekonomikë “NSS” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k
dhe “Toni Security” sh.p.k që në datën 03.02.2016), pra jashtë afateve ligjore të ankimit
parashikuar nga neni 63 pika 2 e LPP-së, duke mos respektuar afatet e ankimimit sikurse
përcaktohet në ligjin e sipërcituar, ç’ka rrjedhimisht sjell si pasojë që ai të mos ketë
përmbushur detyrimin për ndjekjen e afateve ligjore të ankimimit në autoritetin kontraktor,
duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës” që,
referuar nenit 23, pikës 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,
përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për
shkak të mosrrespektimit të afateve të ankimimit.
Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së
prokurimeve publike, respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie
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thelbësore e me ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron
strikt rregullimit të parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.4.3.7. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ
i nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga
operatori ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik nuk mund të konsiderohet si
ezaurim i afateve ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj të vetë
ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara në
ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, ndaj dhe këto pretendime nuk do
të merren në shqyrtim.
III.4.4. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k përsa i përket
shoqërive “Myrto Security” sh.p.k, “Pelikani Security” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k,
“Siguria” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “Internacional
Security Albania” sh.p.k, “A 2000” sh.p.k, “Ales”sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k,
“Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Start 2000”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kёta
ofertues rezultojnё tё skualifikuar nga procedura e mёsipёrme e prokurimit, e për rrjedhojë
pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Pёr kёtё arsye kёto pretendime nuk do tё merren
nё 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 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri

Vendos
1. Të mospranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “International
Security Albania” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i Ruajtjes me
Roje Private të ambienteve të Teatrit Kombetar” me fond prej 2.418.117,10 leke (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 25.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Teatri Kombëtar.
2. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik dhe “NSS” sh.p.k për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “NSS” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k, duke i kualifikuar kёta ofertues.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “NSS” sh.p.k.
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6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës
së Parë, Tiranë
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 196 Protokolli,
Datë 15.02.2016

Nr. 300 Protokolli
Datë 22.02.2016

Nr. 301 Protokolli
Datë 23.02.2016

Nr. 379 Protokolli
Datë 26.02.2016
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