REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 202/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 06.04.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO-së i datës 12.02.2016 mbi
skualifikimin e shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe kualifikimin e
operatorit ekonomik “Sabeta” sh.p.k. në procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozime”, nr. REF-22104-01-25-2016, me objekt
“Shërbim privat i sigurisë fizike, ruajtja e vlerave monetare e
materiale dhe verifikim i sinjalit të alarmit në Drejtorinë e Shëndetit
Publik Has dhe në Spitalin Has për periudhën mars-dhjetor 2016 ”,
me fond limit 2.000.000 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë
04.02.2016, nga autoriteti kontraktor Drejtoria e Shërbimit Spitalor
Has.
Shfuqizimi i vendimit mbi skualifikimin e shoqërisë “Sabeta” sh.p.k.
dhe kualifikimin e shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k., në procedurën e
mësipërme të prokurimit.
Shfuqizimi i vendimit mbi skualifikimin e shoqërisë “Trezhnjeva”
sh.p.k. nga procedura e mësipërme e prokurimit.

Ankimues:

“Nazeri 2000” sh.p.k.
Rruga “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë.
“Sabeta” sh.p.k.
Lagj. “Nr. 5”, Rruga “Dituria”, Zona Kadastrale nr. 2315, Nr.
Pasurie 25/42-N4, Kukës.
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“Trezhnjeva” sh.p.k.
Lagja “Partizani”, Pall. 90/3, Shk. 1, Ap. 1, Bajram Curri.
Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Shërbimit Spitalor Has
Rruga e Spitalit, qyteti Krume, rrethi Has.

Baza Ligjore:

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

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor 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
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.4. 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
operatorëve ekonomikë ankimues.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 25.01.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-22104-01-25-2016, me objekt “Shërbim privat i
sigurisë fizike, ruajtja e vlerave monetare e materiale dhe verifikim i sinjalit të alarmit në
Drejtorinë e Shëndetit Publik Has dhe në Spitalin Has për periudhën mars-dhjetor 2016 ”, me
fond limit 2.000.000 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 04.02.2016, nga autoriteti kontraktor
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Has.
II.2. Në datën 04.02.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 12.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Sabeta” sh.p.k.
“Shtiqni” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k.

1.858.383,60 Lekë (pa TVSH),
1.858.383,60 Lekë (pa TVSH),
1.866.144,80 Lekë (pa TVSH),
1.928.365,60 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;
i skualifikuar;
i kualifikuar;
i skualifikuar;

II.4. Në datën 16.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij nga kjo procedurë
prokurimi e konkretisht “ – oferta ekonomike e paraqitur nga operatori ekonomik Nazeri 2000
është nën koston ligjore”, duke pretenduar se kjo shoqëri, në ofertën e paraqitur prej saj, ka
përmbushur të gjitha shpenzimet e detyrueshme ligjore në përputhje me kërkesën e AK.
Gjithashtu, ankimuesi kërkon që arsyeve të skualifikimit të shoqërisë “Sabeta” sh.p.k. ti shtohet
edhe arsyeja e mospërmbushjes së kriterit mbi paraqitjen e vërtetimit nga OSHEE që konfirmon
shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike për muajin Dhjetor 2015 si dhe nuk plotëson
kërkesën mbi paraqitjen e analizës së kostos.
II.4.1. Në datën 17.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 59/20 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.4.2. Në datën 22.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 17.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Sabeta” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij nga kjo procedurë
prokurimi e konkretisht “ – oferta ekonomike e paraqitur nga operatori ekonomik SABETA është
nën koston ligjore”, duke pretenduar se kjo shoqëri, në ofertën e paraqitur prej saj, ka
përmbushur të gjitha shpenzimet e detyrueshme ligjore në përputhje me kërkesën e AK.
Gjithashtu, ankimuesi kërkon që arsyeve të skualifikimit të shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k. ti
shtohet edhe arsyeja se oferta ekonomike e dorëzuar prej saj është nën koston minimale ligjore.
3

II.5.1. Në datën 18.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 59/23 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Sabeta” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
Gjithashtu, autoriteti kontraktor shprehet “Komisioni i Shqyrtimit të ankesës, pasi kontrolloi një
për një të gjitha dokumentat e paraqitura në sistem nga operatori ekonomik Sabeta, konstatoi se
operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumenta që të provojë se disponon të paktën 1(një)
Dedektor ...”
II.5.2. Në datën 19.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Sabeta” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor. Gjithashtu, ankimuesi kundërshton dhe arsyen e dytë të skualifikimit, ku pretendon
se kjo është një arsye e re, por që të cilën e ka plotësuar duke paraqitur dokumentacionin e
kërkuar nga autoriteti kontraktor në Dokumentat e Tenderit.
II.6. Në datën 16.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij nga kjo procedurë
prokurimi e konkretisht “ Nuk ka paraqit deklaratë të gjendjes financiare nga një ose më shumë
banka, me vlerë 10% të vlerës së fondit limit, lëshuar jo më shumë se 5 ditë nga dita e hapjes së
tenderit”, duke pretenduar se kjo shoqëri, në ofertën e paraqitur prej saj, ka përmbushur të gjitha
shpenzimet e detyrueshme ligjore në përputhje me kërkesën e AK.
II.6.1. Në datën 17.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 59/18 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.6.2. Në datën 23.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 29.02.2016 dhe 15.03.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Sabeta” sh.p.k. dhe “Nazeri
2000” sh.p.k. mbi arsyen e skualifikimit se ofertat e tyre janë nën koston minimale ligjore,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
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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.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.1.2. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g” është
përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind më e
madhe se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
III.1.3. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që
është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000
(njëzetë e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera
gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë)
lekë”.
III.1.4. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke
filluar nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr. 77, dt. 28.01.2015 “Pёr
kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i
kujdesit shёndetёsor.”
III.1.5. Në procedurën në fjalë, shërbimi i kërkuar nga autoriteti kontraktor është llogaritur të
kryhet për periudhën Mars – Dhjetor 2016 (10 muaj), në 1 (një) vendroje, 4 roje, me shërbim 24
orë [turni I+II+III].
Në pikën 4 të Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar përcaktohet: “Operatori ekonomik duhet të
paraqesë analizën e kostos për një roje (sipas pasqyrës së shtojcës nr. 1, e cila do të jetë
bashkangjitur me formularin e ofertës), duke u mbështetur në ligjin nr.75/2014 “Për shërbimin
privat të sigurisë fizike”, të nenit 81 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i
Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), të VKM-së nr. 511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen
e punës dhe pushimit në institucionet shtetërore”, të VKM-së nr. 573, datë 03.07.2013 “Për
përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, të Urdhrit të Ministrit të Rendit Publik nr.
3644, datë 07.12.2001 etj. Operatorët ekonomikë të respektojnë të gjitha detyrimet ligjore të
përcaktuara në ligjin nr. 75/2014. Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme Nr. 157, datë
01.04.2015 dhe të akteve nënligjore që rrjedhin në zbatim të tyre.”
Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” përcaktohet: “Të dhëna për shërbimin e kërkuar:





Shërbimi do të kryehet me një vend-roje në hyrjen kryesore me tre turne, shërbim -24 orë
pandërprerje;
Gjatë shërbimit të kontrollohet hyrja kryesore dhe pjesa e pasme e objekteve, dera e
pasme e institucioneve;
Gjatë turneve të dyta dhe të treta rojet të kryejnë kontrolle çdo 15 minuta në të gjitha
hapësirat e objekteve;
Rojet e turnit të tretë të jenë të pajisur me armë;
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III.1.6. Nisur nga kerkesat e mësipërme, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi
informacionin e paraqitur nga ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti
kontraktor, vlerëson se:
Nga përllogaritjet e kryera rezulton se operatorët ekonomikë “Sabeta” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000”
sh.p.k., në përllogaritjen e ofertës së tyre, kanë respektuar dispozitat ligjore në fuqi për shtesat
mbi pagë për turnin e II-të dhe III-të, detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore
në masën 16.7% si dhe shpenzimet për armatim, gjё qё sjell si pasojё qё ofertat ekonomike të
tyre tё rezultojё nё koston ligjore.
Sa më sipër, pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Sabeta” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000”
sh.p.k. qendrojnë.

III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. se
“Operatori ekonomik “Sabeta” sh.p.k. nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike për muajin Dhjetor 2015”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren
se:
III.2.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 1/d
kërkohet: “Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: ... d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të
gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike
përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e
papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në
proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë
vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik.”
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Sabeta” sh.p.k.,
rezulton se, ky i fundit ka paraqitur “Vërtetim debie” nr. 11 prot, datë 01.02.2016, lëshuar nga
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, ku konstatohet se: “… vërtetojmë se nga
verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, për kontratën/kontratat KU0K170084125174,
titullar i së cilës/cilave është Firma SABETA Sh.P.K., ezulton të ketë në total 0 lekë (zero)
detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 01.02.2016, duke
përfshirë dhe muajin Janar 2016 të paguar.”
III.2.3. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 4, gërma ç) përcaktohet: “Për të provuar
kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon: … një vërtetim që konfirmon
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që
ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë
elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se
detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga
furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që
ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga
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operatori ekonomik.”
III.2.4. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar
me Vendim të E.R.E. nr. 109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me
energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të paguajë
detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si
dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se
ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.”
III.2.5. 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.”
III.2.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Sabeta” sh.p.k., me
dokumentacionin e dorëzuar prej tij e plotëson kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi procedura e prokurimit në fjalë është
publikuar në datën 25.01.2016 dhe është zhvilluar (dorëzimi i ofertave), në datën 04.02.2016.
Rrjedhimisht operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhej të paraqisnin një dokument që vërteton
se kanë shlyer të gjitha detyrimet e matuara të energjisë elektrike, përfshirë edhe detyrimet për
muajin Dhjetor 2015 (data përfundimtare për shlyerjen e të cilave, mbështetur në nenin e
sipërcituar, ishte data 31.01.2016).
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk
qëndrojnë.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. se
“Operatori ekonomik “Sabeta” sh.p.k. nuk ka paraqitur analizën e kostos”, Komisioni i
Prokurimit Publik, nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga shoqëria “Sabeta” sh.p.k. në
S.P.E., konstaton se është dorëzuar Formulari i Ofertës shoqëruar me preventivin e plotësuar
sipas përcaktimeve të autoritetit kontraktor në DT dhe analizën e kostos për një punonjës në
muaj. Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk
qendron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Sabeta” sh.p.k. se “oferta e
operatorit ekonomik Nazeri 2000 është nën koston minimale ligjore”, Komisioni i Prokurimit
Publik, nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga shoqëritë “Sabeta” sh.p.k. dhe “Nazeri
2000” sh.p.k. në S.P.E., konstaton se këta operatorë kanë ofertuar me oferta ekonomike të
barabarta dhe gjykimi mbi to është trajtuar më sipër në pikën III.1.6. Rrjedhimisht, pretendimi i
operatorit ekonomik ankimues “Sabeta” sh.p.k. nuk qendron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k. mbi arsyen e
skualifikimit të tij se “Nuk ka paraqitur deklaratë të gjendjes financiare nga një ose më shumë
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banka, me vlerë 10% të vlerës së fondit limit, lëshuar jo më shumë se 5 ditë nga dita e hapjes së
tenderit”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.5.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti
ekonomik dhe financiar, pika 1 është kërkuar: “Deklaratë për gjendjen financiare nga një ose me
shumë banka, me vlerë jo më pak se 10% të vlerës së fondit limit, lëshuar jo më vonë se 5 ditë
nga data e hapjes së tenderit.”
III.5.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Trezhnjeva”
sh.p.k., rezulton se ky i fundit nuk ka paraqitur asnjë dokument në përmbushje të kriterit të
sipërcituar.
III.5.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.5.4. Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion realizimit me sukses të kontratës.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. nuk ka
dorëzuar një dokument në përputhje me kriterin e sipërcituar, të përcaktuar nga autoriteti
kontraktor në Dokumentat e Tenderit referuar legjislacionit në fuqi.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k. nuk qendron.

Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe
“Sabeta” sh.p.k., për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-2210401-25-2016, me objekt “Shërbim privat i sigurisë fizike, ruajtja e vlerave monetare e
materiale dhe verifikim i sinjalit të alarmit në Drejtorinë e Shëndetit Publik Has dhe në
Spitalin Has për periudhën mars-dhjetor 2016 ”, me fond limit 2.000.000 lekë pa TVSH,
zhvilluar në datë 04.02.2016, nga autoriteti kontraktor Drejtoria e Shërbimit Spitalor Has,
vetëm në lidhje me skualifikimin e tyre.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. për
procedurёn e mësipërme të prokurimit.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 12.02.2016 mbi skualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Sabeta” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke kualifikuar operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe
“Sabeta” sh.p.k.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Sabeta” sh.p.k.
7. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 292 Prot.; Datë 22.02.2016; Nr. 310 Prot.; Datë 23.02.2016; Nr. 317 Prot.; Datë 23.02.2016;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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