KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.130/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr skualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici
Securiy” sh.p.k nga procedura e prokurimit nga procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr. REF-20436-12-192015 me objekt: “Ruajtja dhe shoqërimi i vlerave monetare”
me fond prej 4.530.611 leke (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
15.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale
OSHEE Elbasan. Gjithashtu ngrihen pretendime lidhur me
ofertat e operatorëve ekonomikë ”Myrto Security” sh.p.k dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, L.8, H.10, Pall.4, Ap.3, Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Drejtoria Rajonale OSHEE Elbasan

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 ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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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
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
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.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 19.12.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” me objekt: “Ruajtja dhe shoqërimi i vlerave monetare” me fond prej 4.530.611 leke
(pa TVSH).
II.2. Në datёn 15.01.2016 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 30.01.2016 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit
janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e
skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
1. “Eurogjici Security”
2.723.809,27 lekë, skualifikuar
2. “Myrto Security”
2.847.196,97 lekë, kualifikuar
3. “Nazeri 2000”
3.397.958,25 lekë, skualifikuar
Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k është skualifikuar pasi :
“Vërtetimi nr.5365 prot., datë 14.08.2015 i Drejtorisë së Policisë së Qarkut Elbasan nuk
është i shoqëruar me listë emërore të punonjësve të shërbimit (rojeve), të lëshuar po nga
DPQ Elbasan. Lista emërore është lëshuar nga vetë operatori ekonomik dhe midis
vërtetimit të DPQ Elbasan ka mospërputhje në numrin e punonjësve të shërbimit, sipas
vërtetimit ka 12 punonjës ndërsa sipas vetdeklarimit 29 punonjës.”
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II.4. Në datën 01.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë kundërshtohet skualifikimi i tij nga procedura
e mësipërme e prokurimit si dhe ngrihen pretendime për operatorët ekonomikë “Myrto
Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k. Konkretisht, në mënyrë të përmbledhur,
ankimuesi shprehet si më poshtë:
1. Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit të shoqërisë sonë pasi në kriteret e vecanta të
kualifikimit autoriteti ka këkuar: “Operatori ekonomik të paraqesë vërtetim nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut Elbasan në të cilën të pasqyrohet informacioni i
mëposhtëm:
“Për numrin e punonjësve të cerifikuar për jo më pak se 12, shoqëruar me liste
emërore të tyre.”
Për përmbushjen e këtij kriteri shoqëria jonë ka ngarkuar në tender:
- Vërtetimin nr. 5365 prot., datë 14.08.2015, lëshuar nga Drejtoria e Policisës ë
Qarkut Elbasan, i cili vërteton se shoqëria “Eurogjici Securiy” sh.p.k disponon
12 punonjës të kategorisë 1.3.B.
- Listën emërore të punonjësve për një numër më të madh se 12 punonjës
shërbimi..
Nga sa më sipër del e qartë se kriteri është përmbushur dhe tejkaluar […].
2. Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë “Myrto Security” sh.p.k pasi, […] nga
verifikimi i licencës AKEP, ngarkuar në tender nga ky operator, vërtetohet se ai nuk
ka zonë mbulimi për Qarkun Elbasan por për qytet.
Nga sa më sipër ky operator ëshët favorizuar dhe për këtë kërkojmë skualifikimin e
tij.
3. Kërkojmë shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorin “Nazeri 2000” sh.p.k
pasi […] nga verifikimi i licencës AKEP, ngarkuar në tender nga ky operator,
vërtetohet se ai nuk ka zonë mbulimi për Qarkun Elbasan por për qytet
Nga sa më sipër ky operator ëshët favorizuar dhe për këtë kërkojmë skualifikimin e
tij.”
II.5. Në datën 04.02.2016 operatori ekonomi “Myrto Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kërkuar shtimin arsyeve të skualifikimit të operatorit
ekonomik “Eurogjici Security” edhe me argumentin se oferta ekonomikë e këtij subjekti
është nën koston ligjore.
II.6. Nё datёn 06.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn. Konktretisht pretendohet si më poshtë:
“Në lidhje me ankesën tuaj drejtuar autoritetit kontraktor, mbërritur në datën 02.02.2016
për arsyet e kualifikimit dhe skualifikimit për procedurën e prokurimit me objekt: “Ruajtja
dhe shoqërimi i vlerave monetare”, u bë shqyrtimi i ankesës së paraqitur nga ana juaj dhe
shoqërisë “Myrto Security” sh.p.k, paraqitur në datën 04.02.2016, duke ngritur komision të
vecantë nga an e të cilit është konkluduar se:
1. Në lidhje me ankesën e shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k në lidhje me
skualifikimin e tij si dhe […] pretendimet në lidhje me ofertuesit e tjerë, këto
pretendime nuk qëndrojnë.
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2. Në lidhje me ankesën e shoqërisë “Myrto Security” sh.p.k ku pretendohet se
shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k nuk ka bërë përllogaritje të saktë të ofertës
ekonomike duke e ulur atë nën koston e parashikuar nga ligji, gjë e cila nuk është
konstatuar nga KVO-ja, sipas shqyrtimit të dokumentacionit rezulton se:
Oferta ekonomike e llogaritur nga shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k nuk është
bërë në mënyrë të saktë përsa i përket shpenzimeve për armatim. Konkretisht ka
llogaritur shpenzime për armatim vetëm për një armë, kurse sipas DST kërkohet që
cmimi për njësi të bëhet për rrugë. Për rrjedhojë ky operator ekonomik kishte
detyrimin e llogaritjes së cmimit për 3 armë krahu, pasi cdo eskortë shoqërimi
sëipas DST përbëhet nga tre roje. Pra përllogaritja e ofertës e bërë nga ky operator
është e pabazuar në ligj.
II.7. Në datën 07.02.2016 autoriteti kontraktor ka bërë klasifikimin përfundimtar të ofertave,
duke njotuar elektronikisht ankimuesin edhe për arsyen e dytë të skualifikimit.
II.8. Në datën 09.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyen e skualifikimit të tij për ofertë
nën koston ligjore lidhur me shpenzimet e armatimit.
II.9. Në datën 13.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën e datës 09.02.2016.
II.10. Nё datёn 15.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor në datën 01.02.2016, lidhur me arsyen e skualifikimit: Vërtetimi nr.5365 prot.,
datë 14.08.2015 i Drejtorisë së Policisë së Qarkut Elbasan nuk është i shoqëruar me listë
emërore të punonjësve të shërbimit (rojeve), të lëshuar po nga DPQ Elbasan. Lista emërore
është lëshuar nga vetë operatori ekonomik dhe midis vërtetimit të DPQ Elbasan ka
mospërputhje në numrin e punonjësve të shërbimit, sipas vërtetimit ka 12 punonjës ndërsa
sipas vetdeklarimit 29 punonjës.
II.11. Nё datёn 23.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur në autoritetin
kontraktor në datën 09.02.2016, lidhur me arsyen e skualifikimit: Oferta ekonomike e
llogaritur nga shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k nuk është bërë në mënyrë të saktë përsa
i përket shpenzimeve për armatim. Konkretisht ka llogaritur shpenzime për armatim vetëm
për një armë, kurse sipas DST kërkohet që cmimi për njësi të bëhet për rrugë. Për rrjedhojë
ky operator ekonomik kishte detyrimin e llogaritjes së cmimit për 3 armë krahu, pasi cdo
eskortë shoqërimi sëipas DST përbëhet nga tre roje. Pra përllogaritja e ofertës e bërë nga
ky operator është e pabazuar në ligj
II.12. Në datën 25.02.2016 dhe në datën 09.03.2016 janë protokolluar në Komisionin e
Prokurimit Publik me nr.203/2 prot., e 321/2 shkresat e autoritetit kontraktor nr. 833/1 prot.,
datё 20.02.2016, e nr. 1025 prot., datë 03.03.2016, bashkëngjitur dokumentacioni për
trajtimin e ankesës dhe zhvillimin e procedurёs sё prokurimit.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k,
sipas tё cilës vërtetimi nr. 5365 prot., datë 14.08.2015 i Drejtorisë së Policisë së Qarkut
Elbasan nuk është i shoqëruar me listë emërore të punonjësve të shërbimit (rojeve), të
lëshuar po nga DPQ Elbasan. Lista emërore është lëshuar nga vetë operatori ekonomik
dhe midis vërtetimit të DPQ Elbasan ka mospërputhje në numrin e punonjësve të shërbimit,
sipas vërtetimit ka 12 punonjës ndërsa sipas vetdeklarimit 29 punonjës, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”,
gërma “e”, paragrafi i parë dhe i dytë kërkohet:
Operatori ekonomik të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Elbasan në të cilën pasqyrohet informacioni i mëposhtëm :
 Për numrin e punonjësve të shërbimit të certifikuar për jo më pak se 12, shoqëruar
me listen emërore të tyre.
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk,
të hedhur në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se, për plotësimin e kriterit të
mësipërm, është paraqitur:
1. Vërtetimi nr. 5365 datë 14.08.2015, lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Elbasan ku vërtetohet, përveç të tjerave, se shpsf “Eurogjici Security” ka të
çertifikuar 17 punonjës shërbimi nën kategoria 1.3.A dhe 12 punonjës shërbimi
nënkategoria 1.3.B.
2. Lista emërore e punonjësve të shërbimit të shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k në
Qarkun e Elbasanit, për 29 punonjës shërbimi, e firmosur dhe vulosur nga shoqëria
“Eurogjici Security” sh.p.k.
III.1.3. Në nenin 46, pika , gërma “b” e 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”;
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
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nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës.
III.1.4. Neni 53 pika 3 e Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndryshuar parashikohet shprehimisht se: 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.
III.1.5. Në Seksionin 1 të dokumentave standarde të tenderit “Hartimi i ofertës”
parashikohet shprehimisht: “Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me
këto DT do të refuzohen si të papranueshme.”
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se vendosja e kritereve të veçanta për
kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe kapaciteteve 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.
Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur vërtetimin e lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut, nëpërmjet të cilit të vërtetohet se ky subjekt ka të çertifikuar
17 punonjës shërbimi nën kategoria 1.3.A dhe 12 punonjës shërbimi nënkategoria 1.3.B. Ky
vërtetim është shoqëruar me listën emërore pёr 29 punonjёs shёrbimi, por qё rezulton e
firmosur dhe vulosur nga ankimuesi.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik « Eurogjici Security » sh.p.k,
mbi tё cilin bie barra e provёs, nuk ka paraqitur dokumentacionin e mjaftueshёm pёr tё
vёrtetuar plotësimin e kërkesës sё autoritetit kontraktor për numrin e punonjësve që do të
kryejnë shërbimin sipas nënkategorisë 1.3.B, sic ёshtё përcaktuar në dokumentat e tenderit,
pasi nё bazё tё dokumentacionit tё paraqitur nuk bёhet identifikimi i 12 punonjёsve tё
shёrbimit tё operatorit ekonomik « Eurogjici Security » sh.p.k, nёnkategoria 1.3.B.
Sipas ankesёs sё ankimuesit, pёr kёtё arsye skualifikimi ka vendosur njёherё Komisioni i
Prokurimit Publik, i cili ёshtё shprehur se : « […] operatori ekonomik « Eurogjici
Security » sh.p.k ka paraqitur vёrtetimin e lёshuar nga Drejtoria e Policisё sё Qarkut,
nëpërmjet të cilit të vërtetohet se ky subjekt disponon më tepër punonjës të certifikuar nga
sa kërkohet nga autoriteti kontraktor për lotin në fjalë. Ky vërtetim është shoqëruar me
listën emërore dhe certifikatat përkatëse nga D.P.Q. Kukës në përputhje me kërkesën e
autoritetit kontraktor. Në këto kushte ankimuesi ka vërtetuar se plotëson kapacitetin teknik
lidhur me personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën sic, është përshkruar nga
autoriteti kontraktor në pikën 2.5 të kritereve të vecanta të kualifikimit.
Megjithatë, mbështetur në pikën 1 të nenit 53 të LPP-së, Autoriteti kontraktor, kur e shikon
të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe
krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Gjithashtu, Komisioni i Vleresimit të Ofertave
mund të bëjë verifikimet përkatëse pranë organeve kompetente, në këtë rast DPQ Kukës,
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nëse ka dyshime për dokumentacionin e paraqitur nga kjo shoqëri, në përputhje me VKM–
në nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimti publik”, i ndryshuar, Kreu 5, pika 4,
gërma “gj”, ku thuhet shprehimisht: “Nëse ka dyshime, autoriteti kontraktor verifikon
dokumentacionin e dorëzuar nga ofertuesit.””
Lidhur me kёtё argument, nё ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”,
neni 24 “Përgjegjësitë e titullarit të subjektit të SHPSF-ve”, gërma “e”, thuhet si më poshtë:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar që ofron shërbimin
për sigurimin fizik të objekteve shtetërore e private, të personave, të veprimtarive socialkulturore, sportive, fetare e politike, si dhe për sigurimin e vlerave monetare, materiale
dhe sendeve të çmuara gjatë transportit, të kontraktuara, dhe ka këto përgjegjësi:
-

Të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të
Policisë së Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së.”

Nё Udhёzimin e Ministrit tё Punёve tё Brendshme nr. 157, datё 01.04.2015 « Pёr
funksionimin e shёrbimit privat tё sigurisё fizike », Kreu II, « Trajnimi i personelit tё
SH.P.S.F-sё », gёrma « A » « Programet e trajtimit tё personelit tё shёrbimit privat tё
sigurisё fizike » parashikohet:
1. Personeli i shёrbimit privat tё sigurisё fizike trajtohet nё Akademinё e Sigurisё dhe
nё qendrat e trajnimit privat tё licencuara pёr kёtё qёllim.
2. Trajnimi i personelit tё shёrbimit privat tё sigurisё fizike pёrfshin :
a. Punonjёs shёrbimi tё SHPSF-sё.
b. Drejtuesit teknik tё SHPSF-sё qё nuk janё ish punonjёs tё Policisё sё Shtetit.
3. Programet e trajnimit teknik-profesional dhe fizik pёr personelin e SHPSF-sё
miratohen nё Akademinё e Sigurisё. E njёjta proceduurё miratimi kryhet edhe pёr
programet e Qendrёs sё Trajnimit Privat.
4. Programet e trajnimit pёrmbajnё :
a. Modulin e aftёsimit teorik ;
b. Modulin e aftёsimit praktik (fizik, vetёmbrojtje dhe armё zjarri) ;
c. Modulin e aftёsimit teorik e praktik e fizik pёr punonjёsin e SHPSF-sё tё
nёnkategotrisё 1.3.B. »
Duke vlerёsuar llojin e shёrbimit tё kёrkuar nё kёtё procedurё prokurimi, qё nё rastin
konkret ёshtё shoqёrim i vlerave monetare, (ndryshe nga rasti referuar pёr analogji nё
ankesё i cili ёshtё shёrbimi i ruajtjes me roje tё objekteve) Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se lista emёrore e punonjёsve tё shёrbimit duhet tё respektonte kёrkesёn e autoritetit
kontraktor qё kjo listё tё ishte e lёshuar nga Drejtoria e Policisё Elbasan, bazuar edhe nё
kёrkesёn pёr pёrmbushjen e modulit tё aftёsimit teorik, praktik e fizik tё punonjёsve pёr
kёtё shёrbim (shoqёrim vlerash monetare) pёr tё cilat Drejtoria e Policisё bёn identifikimin
dhe miratimin e tyre.
Për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që operatori ekonomik, nëpërmjet
dokumentave të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut, të vërtetojë numrin e punonjёsve
tё shёrbimit nёnkategoria 1.3.B, në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohet.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit nuk qёndron.
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III.2. Pёrsa i pёrket pretendimeve tё tjera tё operatorit ekonomik « Eurogjici Security »
sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes,
tashmë që pretendimi i cituar më lart nuk është pranuar (ç’ka rrjedhimisht sjell që operatori
ekonomik të mbetet i skualifikuar nga procedura në fjalë e prokurimit), ndaj edhe këto
pretendime nuk do të merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.

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 ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Ruajtja dhe
shoqërimi i vlerave monetare” me fond prej 4.530.611 leke (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 15.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale OSHEE Elbasan.
2. Autoriteti kontraktor lejohet tё vazhdoje me hapat e mёtejshёm tё procedurёs sё
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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 203 Protokolli,
Datë 15.02.2016

Nr. 321 Protokolli
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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