KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P 7/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Denar Biba

Kryetar

Denis Martopullo

Anëtar

Vilma Kadesha

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 16.01.2014 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “NAZERI 2000” sh.p.k. dhe
kualifikimin e Sh.R.S.F “NAZERI 2000” sh.p.k në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: “Shërbim i ruajtjes dhe
sigurisë fizike me roje private”, me fond limit 1.667.500 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 04.12.2013 nga autoriteti kontraktor Autoriteti i
Mbikëqyrjes Financiare, Tiranë.
“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “DEA SECURITY” sh.p.k dhe
kualifikimin e Sh.R.S.F “DEA SECURITY” sh.p.k në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: “Shërbim i ruajtjes dhe
sigurisë fizike me roje private”, me fond limit 1.667.500 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 04.12.2013 nga autoriteti kontraktor Autoriteti i
Mbikëqyrjes Financiare, Tiranë.
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“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “TREZHNJEVA” sh.p.k;
kualifikimin e SH.R.S.F “TREZHNJEVA” sh.p.k , si dhe shpalljen fitues
të SH.R.S.F “TREZHNJEVA” sh.p.k, në procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me objekt: “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private”, me fond limit 1.667.500 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 04.12.2013 nga autoriteti kontraktor Autoriteti i
Mbikëqyrjes Financiare, Tiranë.

Ankimues:

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

“DEA SECURITY” sh.p.k
Rr.“Xhorxh W.Bush”, Nr.54/2
Tiranë

“TREZHNJEVA” sh.p.k
Lagjia “Partizani”, Pall. 90/3, Shk.1, Ap.1
Bajram Curri

Palë e ankimuar:

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Rr. “Dora D`Istria”, nr.10
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.1, datë 10.01.2007
“Për rregullat e 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 z. Denis Martopullo, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të pretendimeve të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga
autoriteti, si 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
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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.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar.
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 objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 25.11.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt:
“Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private”, me fond limit 1.667.500 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 04.12.2013 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“TREZHNJEVA” sh.p.k.
“NAZERI 2000” sh.p.k
“MYRTO SECURITY” sh.p.k
“JORI”sh.p.k
“DEA SECURITY” sh.p.k
“OCTAPUS” sh.p.k
“INTEL SECURITY” sh.p.k
“AULONA POL 1” sh.p.k

1.500.017.4 lekë, skualifikuar
1.500.026.5 lekë, skualifikuar
1.433.225.5 lekë, skualifikuar
1.350.000 lekë, skualifikuar
1.335.000 lekë, skualifikuar
(pa ofertë)
(pa ofertë)
(pa ofertë)

II.3. Në datën 08.12.2013 operatori ekonomik “NAZERI 2000” sh.p.k është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit,
për arsyet si më poshtë vijon:
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a. Mungon dokumenti që vërteton se kapitalet/asetet nuk janë në duar të përmbaruesit
gjyqësor, apo ekziston ndonjë urdhër sekuestroje;
b. Çmimi është nën minimumin ligjor, për të mbuluar kostot e shërbimit.
II.4. Në datën 12.12.2013 operatori ekonomik “NAZERI 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
a. Kërkesa për dokumentin që vërteton se kapitalet/asetet nuk janë në duar të
përmbaruesit gjyqësor, apo ekziston ndonjë urdhër sekuestroje, plotësohet nëpërmjet
ekstraktit të lëshuar nga Qëndra Kombëtare e Regjistrimit, në pikën 17 të të cilit
përcaktohet statusi “Aktiv” i shoqërisë. Në rast se ndonjë kapital, apo aset i
shoqërisë do të ishte në duar të përmbaruesit, apo do të ekzistonte ndonjë urdhër
sekuestroje, kjo do të ishte pasqyruar në përshkrimin që i bëhet statusit të shoqërisë
nga QKR.
b. Pretendimi se çmimi është nën minimumin ligjor, për të mbuluar kostot e shërbimit
nuk qëndron, pasi shoqëria jonë ka përmbushur të gjitha kërkesat ligjore të
detyrueshme si: pagë minimale, shtesa turni,taksa e armatimit, sigurime shoqërore
etj. dhe nga përllogaritja e tyre nuk rezulton që kjo ofertë të jetë nën minimumin
ligjor përkatës.
II.5. Operatori ekonomik “NAZERI 2000” pretendon se autoriteti kontrator nuk i ka kthyer
përgjigje dhe në datën 20.12.2013 ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me
të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 08.12.2013 operatori ekonomik “DEA SECURITY” sh.p.k është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit,
për arsyet si më poshtë vijon:
a. Mungon dokumenti që vërteton se kapitalet/asetet nuk janë në duar të përmbaruesit
gjyqësor, apo ekziston ndonjë urdhër sekuestroje;
b. Çmimi është nën minimumin ligjor, për të mbuluar kostot e shërbimit.
II.7. Në datën 13.12.2013 operatori ekonomik “DEA SECURITY” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
a. Kërkesa për dokumentin që vërteton se kapitalet/asetet nuk janë në duar të
përmbaruesit gjyqësor, apo ekziston ndonjë urdhër sekuestroje, plotësohet nëpërmjet
ekstraktit të lëshuar nga Qëndra Kombëtare e Regjistrimit, në pikën 17 të të cilit
përcaktohet statusi “Aktiv” i shoqërisë. Në rast se ndonjë kapital, apo aset i
shoqërisë do të ishte në duar të përmbaruesit, apo do të ekzistonte ndonjë urdhër
sekuestroje, kjo do të ishte pasqyruar në përshkrimin që i bëhet statusit të shoqërisë
nga QKR.
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b. Pretendimi se çmimi është nën minimumin ligjor, për të mbuluar kostot e shërbimit
nuk qëndron, pasi shoqëria jonë ka përmbushur të gjitha kërkesat ligjore për të gjitha
shpenzimet e duhura për përmbushjen e objektit dhe nga përllogaritja e tyre nuk
rezulton që kjo ofertë të jetë nën minimumin ligjor përkatës.
II.8. Operatori ekonomik “DEA SECURITY” sh.p.k pretendon se autoriteti kontrator nuk i ka
kthyer përgjigje dhe në datë 20.12.2013 ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.9. Në datë 08.12.2013 operatori ekonomik “TREZHNJEVA” sh.p.k është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit,
për arsyet si më poshtë vijon:
a. Çmimi është nën minimumin ligjor, për të mbuluar kostot e shërbimit;
b. Licenca përfundon më datë 03.09.2014, pra 4 (katër) muaj para se të përfundojë
shërbimi i kërkuar nga Autoriteti Kontaktor.
II.10. Në datë 10.12.2013 operatori ekonomik “TREZHNJEVA” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
a. Në ofertën tonë janë përfshirë të gjitha shpenzimet e përgjithshme për uniforma,
armatim, ndërlidhje, shtesa mbi pagat, sigurime shëndetësore dhe shoqërore, etj. nga
përllogaritja e të cilave nuk rezulton që kjo ofertë të jetë nën minimumin ligjor
përkatës.
b. Skualifikimi për shkak se licenca përfundon më datë 03.09.2014, pra 4 (katër) muaj
para se të përfundojë shërbimi i kërkuar, është i padrejtë, pasi mbështetur në kuadrin
ligjor licencat për titullar subjekti, drejtues teknik, jepen me afat 4 vjeçar me të drejtë
ripërtëritje dhe ripërtërihet kur nuk është i dënuar penalisht në aktivitetin
profesional, ç’ka vërtetohet nga ekstrakti i QKR-së.
II.11. Në datën 18.12.2013 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“TREZHNJEVA” sh.p.k, duke refuzuar ankesën.
II.12. Në datë 23.12.2013 operatori ekonomik “TREZHNJEVA” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.13. Në datë 07.01.2014, nëpërmjet shkresave me nr. 3674/1 prot., nr.3675/1 prot. dhe nr.
3676/1., prot., datë 31.12.2013, me objekt: “Informacion mbi procedurën e prokurimit “Shërbim
i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private”, të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare”, është
depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
ankesat e operatorëve ekonomikë “NAZERI 2000” sh.p.k, “DEA SECURITY” sh.p.k dhe
“TREZHNJEVA” sh.p.k.
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Sipas informacionit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor, rezulton se:
1. Lidhur me pretendimet e dy operatorëve ekonomikë “NAZERI 2000” sh.p.k dhe “DEA
SECURITY” sh.p.k, autoriteti ka paraqitur të njëjtin argumentim (arsyet e skualifikimit
për të dy këta operatorë kanë qënë të njëjta). Konkretisht:
a. [....] “Dokumenti që vërteton se kapitalet/asetet nuk janë në duar të përmbaruesit
gjyqësor, apo ekziston ndonjë urdhër sekuestroje”, është pjesë e Kritereve të Veçanta
të Kualifikimit të subjektit dhe pjesë e dokumenteve standarte të procedurës kërkesë
për propozim-shërbime me objekt “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje
private të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare”.
Sipas nenit 42, paragrafi 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, “Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për
dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese
për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht
që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të
ofertave...”
Sipas dispozitës së mësipërme, shoqëria juaj në momentin e njohjes me dokumentat e
tenderit mund të kërkonte sqarim të mëtejshëm për përmbushjen e dokumentave si
dhe të parashtronte ankesa të mundshme. Ndërkohë, ankesa ngrihet pasi KVO-ja ka
shqyrtuar të gjithë dokumentacionin e paraqitur në sistem dhe pasi ka hartuar
procesverbalin, ndaj në këto kushte pretendimi se shoqëria mund të dorëzojë një
ekstrakt nga QKR (i cili mund të zëvendësojë “dokumentin që vërteton se
kapitalet/asetet nuk janë në duar të përmbaruesit gjyqësor, apo ekziston ndonjë
urdhër sekuestroje, të lëshuar nga Zyra e Përmbarimit), nuk qëndron si dhe
parashtrohet jashtë afateve kohore të përcaktuara në ligj.
b. [....] Në lidhje me pretendimin se oferta nuk është nën minimumin ligjor dhe se oferta
nuk del anomalisht e ulët, shoqëria nuk jep asnjë të dhënë se si e ka llogaritur fondin
limit dhe çfarë formule ka përdorur me qëllim bërjen e krahasimit me formulën e
përdorur nga njësia e prokurimit. Gjithashtu, KVO nuk e ka skualifikuar shoqërinë
për këtë arsye, por e ka skualifikuar me të drejtë për faktin se oferta është nën
minimumin ligjor për të mbuluar koston e shërbimit. KVO do të shqyrtonte nëse
oferta juaj do të ishte anomalisht e ulët, ose jo, nëse kjo e fundit nuk do të
klasifikohej si ofertë nën minimumin ligjor.
2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “TREZHNJEVA” sh.p.k, autoriteti
argumenton:
a. [....] Nga formula e përdorur rezulton që paga është llogaritur për 365 ditë, ndërkohë
që nga dokumentat e tenderit rezulton se autoriteti ka kërkuar kryerjen e shërbimit
për 10 muaj, ose 306 ditë, kjo ka bërë që vlera të jetë më e vogël nga....
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b. [....] Udhëzimi nr.656, datë 06.12.2009 “Për procedurat e licencimit”, përmend
rinovimin e licencës, por jo rinovimin automatik të saj. Kjo nuk nënkupton se me
mbarimin e afatit 4 vjeçar dhe plotësimin e kushtit për të mos qenë i dënuar penalisht
në aktivitetin profesional, licenca e shoqërisë do të rinovohet automatikisht. Prandaj
pretendimi në lidhje me kriterin e skualifikimit për shkak të përfundimit të licencës më
datë 03.09.2014, është i pabazuar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomikë “NAZERI 2000” sh.p.k dhe “DEA
SECURITY” sh.p.k, mbi skualifikimin e tyre për arsye të mosparaqitjes së dokumentit që
vërteton se kapitalet/asetet nuk janë në duar të përmbaruesit gjyqësor, apo ekziston ndonjë
urdhër sekuestroje, duke qenë se:
i.)

ii.)

iii.)

Në shtojcën 6, pika 1, shkronja “c”, të dokumenteve standarte të tenderit, tek “Kriteret e
përgjithshme të pranimit/kualifikimit” është përcaktuar kërkesa e autoritetit kontraktor
për operatorët ekonomikë të cilët duhet të depozitojnë “Një dokument që vërteton se
subjekti nuk është dënuar me vendim gjykate të formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e
tij profesional të lëshuar nga Qëndra Kombëtare e Regjistrimit”.
Në vijim, pika 3, e të njëjtës shtojcë përcakton që ofertuesit duhet të dorëzojnë “…një
kopje të ekstraktit mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e
Regjistrimit”.
Ndërkohë, në shtojcën 6, pika 2, të dokumenteve standarte të tenderit, tek “Kriteret e
vecanta të kualifikimit” është specifikuar kërkesa që ofertuesit për t’u kualifikuar, duhet
të paraqesin “Një dokument që vërteton se kapitalet/asetet e subjektit nuk janë në duar të
përmbaruesit gjyqësor, apo ekziston ndonjë urdhër sekuestroje, për to lëshuar nga Zyra e
Përmbarimit”.

Sa më sipër, Komisioni vëren se operatori ekonomik kishte mundësinë për të kërkuar sqarime në
lidhje me kriteret dhe megjithatë nuk ka vepruar. Në këtë rast, pretendimi i operatorit lidhur me
sqarime apo ndryshime të mundshme në dokumentat e tenderit, është paraqitur në kundërshtim
me pikën 1, të nenit 42 dhe pikën 1.1 të nenit 63, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ku përcaktohet qartësisht se sqarimet për dokumentat e tenderit
nga autoriteti kontraktor, nuk mund të kërkohen më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të
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dorëzimit të ofertave dhe 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.
Megjithatë, në bazë të nenit 27, pika 2, të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
gjatë shqyrtimit të çështjes Komisioni i Prokurimit Publik ex officio konstatoi se deri më datë
01.02.2013, kriteri i ankimuar ishte pjesë e kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit, të
përcaktuara në dokumentat e tenderit, të cilat mbështetur në nenin 13, pika 2, shkronja “ç”, të
ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, hartohen nga Agjencia e
Prokurimit Publik. Por, që nga data 01.02.2013, ky kriter nuk bën më pjesë në kriteret e
përgjithshme të pranimit/kualifikimit, të përcaktuara në dokumentet e tenderit që janë miratuar
me vendimin e Agjensisë së Prokurimit Publik nr. 1, datë 01.02.2013 “Për miratimin e disa
shtesave dhe ndryshimeve në dokumentat standarte të tenderit për furnizimin e mallrave,
shërbimeve dhe kryerjen e punëve”.
Në VKM nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, kreu III, pika 3,
shkronja “c”, parashikohet qartë se në bllokun e kritereve të veçanta, do të parashikohen kriteret
teknike, financiare dhe profesionale. Ndërkohë, që kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor në
rastin konkret nuk bën pjesë në këtë bllok kriteresh. Ligjvënësi ka parashikuar që kriteret e
përgjithshme janë të mjaftueshme për të plotësuar qëllimin e pjesëmarrjes në procedurat e
prokurimit publik.
Në këtë kontekst, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor ka vendosur këtë
kriter në mospërputhje me legjislacionin e prokurimeve dhe rrjedhimisht mosplotësimi i tij nuk
përbën shkak për skualifikim.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomikë “NAZERI 2000” sh.p.k, “DEA
SECURITY” sh.p.k dhe “TREZHNJEVA” sh.p.k, mbi skualifikimin e tyre nga procedura e
prokurimit, për arsye të “çmimit nën minimumin ligjor, për të mbuluar kostot e shërbimit...”,
Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se, referuar ligjit të prokurimit publik dhe akteve
nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, gjatë fazës së shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave,
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke
kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat ligjore, administrative e kualifikuese, të
përcaktuara në dokumentat e tenderit, dhe/ose që nuk janë me çmim anomalisht të ulët, sipas
formulës së përcaktuar në rregullat e prokurimit publik.
Komisioni i Prokurimit Publik, në respekt të legjislacionit për prokurimin publik dhe të
precedentit të vendosur me vendimin KPP 1/2013, pasi shqyrtoi dokumentacionin e çështjes në
shqyrtim, vlerëson se në këtë rast nuk evidentohen shkelje të atij karakteri që të konsiderohen
haptazi në kundërshtim me ligjin, të tilla që të ndikojnë në mirëpërdorimin e fondeve publike, si
qëllim parësor të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (të ndryshuar).
Gjithashtu, nga përllogaritjet e bëra nga Komisioni i Prokurimit Publik, rezulton se asnjëra nga
ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë të skualifikuar nga KVO, nuk është anomalisht e
ulët.
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Rrjedhimisht, ky pretendim i ankimuesve konsiderohet i bazuar.

III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “TREZHNJEVA” sh.p.k, mbi skualifikimin
e tij nga procedura e prokurimit “...për shkak se licenca përfundon më datë 03.09.2014, pra 4
(katër) muaj para se të përfundojë shërbimi i kërkuar”, duke qenë se:
Procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private”, është zhvilluar nga autoriteti kontraktor në dhjetor të vitit 2013 dhe ka si
qëllim kryerjen e shërbimit nga subjektet, për periudhën 01.03.2014 deri më 31.12.2014.
Në Aneksin 1, Fusha I, Kategoria I.3, të vendimit të KM nr.538, datë 26.5.2009 “Për licencat
dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa
rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta” i ndryshuar, përcaktohet që “…licenca për
veprimtarinë e "shërbimit e ruajtjes dhe sigurisë fizike", është e vlefshme për një afat 4 vjeçar.”
Licenca e operatorit ekonomik “TREZHNJEVA” sh.p.k, është lëshuar në datë 03.09.2010 dhe ka
afat vlefshmërie deri në datë 03.09.2014. Pra, në momentin e paraqitjes së ofertës (dhjetor 2013),
operatori ekonomik “TREZHNJEVA” sh.p.k, ka disponuar dokumentacionin e kërkuar nga
autoriteti kontraktor, dokumentacion i cili plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara në ligj, duke
përfshirë edhe afatin e ligjshmërisë. Fakti që afati i licencës përfundon në shtator të vitit
pasardhës (pra: shtator 2014), nuk duhet të penalizojë subjektin duke i kufizuar atij të drejtën për
të marrë pjesë dhe rrjedhimisht për t’u kualifikuar në të gjitha procedurat të cilat mund të
zhvillohen gjatë vitit në vazhdim dhe mund të zgjasin përtej afatit të ligjshmërisë së licencës.
Është e vërtetë që ashtu sikurse argumenton autoriteti kontraktor “…rinovimi i licencës nuk
bëhet në mënyrë automatike”, por nga ana tjetër kuadri ligjor në fuqi, i njeh çdo subjekti të
drejtën për të aplikuar për rilicencim, pak kohë para përfundimit të këtij afati. Konkretisht: Në
kapitullin VII, pika 38, shkronja “k”, të udhëzimit nr.656, datë 06.12.2009 “Për procedurat e
çertifikimit, licencimit dhe kontrollit të veprimtarisë së shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike”,
përcaktohet shprehimisht “Subjekti dhe personeli përkatës, në rastet kur do të vazhdojnë
aktivitetin, duhet të aplikojnë për ripërtëritjen e licencës përkatëse 3 muaj përpara përfundimit të
afatit të vlefshmërisë së tyre.”
Përsa parashtuam më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së 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,
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatorët ekonomikë “NAZERI 2000” sh.p.k, “DEA
SECURITY” sh.p.k dhe “TREZHNJEVA” sh.p.k, për procedurën e prokurimit “Kërkesë
për Propozim” me objekt: “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private”, me
fond limit 1.667.500 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 04.12.2013 nga autoriteti
kontraktor Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorëve
ekonomikë “NAZERI 2000” sh.p.k, “DEA SECURITY” sh.p.k dhe “TREZHNJEVA”
sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke i kualifikuar të tre këta
operatorë.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar
nga operatorët ekonomikë “NAZERI 2000” sh.p.k, “DEA SECURITY” sh.p.k dhe
“TREZHNJEVA” sh.p.k.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Nr. 1454 Protokolli,
Datë 20.12.2013
Nr. 1459 Protokolli,
Datë 23.12.2013
Nr. 1458 Protokolli,
Datë 23.12.2013

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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