KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 576/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 02.09.2019 shqyrtoi ankesën përkatësisht me:
Objekt:

Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje
me skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Kumria 1” shpk, në
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me REF-18509-04-172019, me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Drejtorisë Shëndetit
Publik, Librazhd – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku
të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit
2.253.610 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 22.07.2019, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik, Librazhd.
Gjithashtu ankimuesi kërkon skualifikimin e operatorit ekonomik
“Nazeri 2000” shpk, në procedurën e mësipërme të prokurimit.

Ankimues:

“Kumria 1” sh.p.k.
Lagjia “11 Nëntori”, Rr. “Shefqet Daiu”, Banesa nr.21, Elbasan.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Shëndetit Publik, Librazhd.
Rruga “Jakup Biçaku”, Librazhd.

Subjekte të interesuar:

“Nazeri 2000” shpk
Rruga “Kavajës”, Qendra Kondor, kati II, Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
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ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatori ekonomik ka prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të bazuar në
pikën 1, të nenit 63, të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve,
që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Ligjin
Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të
Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 17.04.2019, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të Agjencisë
së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me REF-18509-04-17-2019, me
objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Drejtorisë Shëndetit Publik, Librazhd – Marrëveshje
Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me
fond limit 2.253.610 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 22.07.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Shëndetit Publik, Librazhd.
II.2. Në datën 22.07.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Nga verifikimi në sitemin e prokurimit elektronik (SPE), si dhe referuar informacionit të autoritetit
kontraktor të dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor në datë 25.07.2019
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ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi të
cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH), përkatësisht:
1.
2.
3.
4.

“Bahiti G” shpk
“Kumria 1” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Myrto Security” shpk

2.253.599,40 lekë
2.253.599,40 lekë
2.253.599,40 lekë
2.253.599,40 lekë

skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar

II.4. Në datën 25.07.2019, operatori ekonomik “Kumria 1” shpk është njoftuar elektronikisht për për
vlerësimin e procedurës së prokurimit, si dhe skualifikimin e tij në procedurën e mësipërme të
prokurimit me pretendimin si më poshtë:
“1. Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar nga ana juaj vërehet se në vërtetimin e debisë së
oshee me nr. 1164 prot, datë 18.06.2019, ju keni 2 kontrata EL0A020040032418, EL0A020040020145
titullar i së cilave është Kumria 1, ndërkohë që ju si operator keni paraqitur vërtetim lëshuar nga
Bashkia për shlyerjen e taksave vendore vetëm për një adresë. Ju keni detyrimin të hapni adresë për
çdo vend të ushtrimit të aktivitetit.
2. Nuk keni paraqitur shtojca 4/1, Deklaratë mbi Garantimin e Zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore
në Marrëdhëniet e Punës, e cila është publikuar në faqen e Agjencisë së Prokurimeve Publike në datën
20.06.2019 dhe është e detyruar të paraqitet nga Operatorët Ekonomik nga data 01.07.2019 e në
vazhdim.”.
II.5. Operatori ekonomik “Kumria 1” shpk, në datën 30.07.2019 ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij, si dhe kërkon skualifkimin e
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, në procedurën e mësipërme të prokurimit, sipas pretendimeve
si më poshtë vijon:
Me datë 25.07.2018 nga ana e Autoritetit Kontraktor Drejtoria e Shëndetit Publik, Librazhd në lidhje
me procedurën e prokurimit për “Shërbimin privat të sigurisë fizike” jemi njoftuar në mënyrë
elektronike nëpëmjet portalit app www.app.gov.al për klasifikirnin e bërë nga KVO-ja dhe sipas këtij
klasifikimi rezulton se shoqëria jonë është skualifikuar me arsyetimin: 1. Nga verifikimi i
dokumentacionit të dorëzuar nga ana juaj vërehet se në vërtetimin e debisë së oshee me nr. 1164 prot,
datë 18.06.2019, ju keni 2 kontrata EL0A020040032418, EL0A020040020145 titullar i së cilave është
Kumria 1, ndërkohë që ju si operator keni paraqitur vërtetim lëshuar nga Bashkia për shlyerjen e
taksave vendore vetëm për një adresë. Ju keni detyrimin të hapni adresë për çdo vend të ushtrimit të
aktivitetit. 2. Nuk keni paraqitur shtojca 4/1, Deklaratë mbi Garantimin e Zbatueshmërisë së
Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës, e cila është publikuar në faqen e Agjencisë së
Prokurimeve Publike në datën 20.06.2019 dhe është e detyruar të paraqitet nga Operatorët Ekonomik
nga data 01.07.2019 e në vazhdim edhe pse nga ana e shoqërisë sonë janë përmbushur të gjitha
kërkesat e dhëna në DST, për të cilën po ju paraqesim argumentat tona si më poshtë vijon:
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Së pari: Autoriteti kontraktor duhet të kualifikojë shoqërinë tonë, pasi arsyeja e skualifikimit: “1. Nga
verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar nga ana juaj vërehet se në vërtetimin e debisë së oshee me nr.
1164 prot, datë 18.06.2019, ju keni 2 kontrata EL0A020040032418, EL0A020040020145 titullar i së
cilave është Kumria 1, ndërkohë që ju si operator keni paraqitur vërtetim lëshuar nga Bashkia për
shlyerjen e taksave vendore vetëm për një adresë. Ju keni detyrimin të hapni adresë për çdo vend të
ushtrimit të aktivitetit.”, nuk qëndron pasi në përmbushje të kësaj kërkese nga ana jonë është ngarkuar
në sistemin e prokurimeve publike dokumenti me Nr. rendor 21 me emërtim “Taksa vendore viti 2017”,
Nr. rendor 22 me emërtim “Taksa vendore viti 2018” dhe Nr. rendor 23 me emërtim “Taksa vendore
viti 2019” të shoqëruara me faturën dhe madatpagesën e bankës. Pretendimi autoritetit për të hapur
adresë dytësore nuk qëndron, pasi shoqëria Kumria 1, ushtron aktivitetin në qarkun Elbasan me seli
qendrore të përcaktuar në ekstraktin e QKB që është, Elbasan Elbasan ELBASAN, Lagjia 11 Nëntori,
Rruga Shefqet Daiu, banesë private nr 21, dhe për këtë adresë i ka paguar të gjitha taksat dhe
detyrimet sipas legjislacionit për taksat vendore. Deklarimi i 2 kontratave të energjise së zyrave të
selisë nuk mund të përbëjnë shkake për adresë dytësore të ushtrimit të aktivitetit pa pasur aktivitet
dytësore të regjistruar në QKB. Autoriteti Kontraktor nuk mund të skualifikojë duke shpikur arsye
ekstra të papërcaktuara në dokumenta e tenderit dhe në kundërshtim me dispozitat e ligjit për sistemin
e taksave vendore. Pra kriteri i kërkuar nga AK-ja është përmbushuar plotësisht dhe pretendimi i KVOsë është i padrejtë dhe nuk qëndron, për këtë arsye autoriteti kontraktor duhet të kualifikojë shoqërinë
tonë.
Së dyti: Autoriteti kontraktor duhet të kualifikojë shoqërinë tonë pasi arsyeja e skualifikimit: “2. Nuk
keni paraqitur shtojca 4/1, Deklaratë mbi Garantimin e Zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në
Marrëdhëniet e Punës, e cila është publikuar në faqen e Agjencisë së Prokurimeve Publike në datën
20.06.2019 dhe është e detyruar të paraqitet nga Operatorët Ekonomik nga data 01.07.2019 e në
vazhdim.”, nuk qëndron dhe KVO ka skualifikuar shoqërinë tonë për një kriter të pakërkuar në
dokumentat e tenderit dhe për rrjedhojë nuk mund ëto sjell asnjë pasojë. Në asnjë pikë të dokumentave
të DST dhe në asnjë shtojcë të publikuar nga autoriteti kontraktor si pjesë e dokumentave të tenderit
nuk është kërkuar “Deklaratë mbi Garantimin e Zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në
Marrdheniet e Punës” për tu paraqitur nga operatorët ekonomik pjesëmarrës në procedurën e
prokurimit. Autoriteti kontraktor dhe KVO ka vepruar në kundërshtim me Nenin 55/2, të LPP “Kriteret
e përcaktimit të ofertes fituese” ku përcakton se: “2. Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason
ofertat e vlefshme për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e
përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjeë kriter, që nuk është përfshirë në
dokumentet e tenderit. Pretendimi i KVO-së është i padrejtë dhe nuk qëndron, për këte arsye autoriteti
kontraktor duhet të kualifikojë shoqërinë tonë.
Së treti: Autoriteti kontraktor duhet të skualifikojë operatorin ekonomik “Nazeri 2000” shpk, sepse nuk
ka plotësuar kërkesën për kualifikim Shtojcën 7, kapaciteti teknik 2.3 pika 5, ku përcaktohet: “ 5.
Operatori ekonomik duhet të paraqesë Vërtetim/Preformance nga Drejtoria Vendore e Policisë së
Qarkut Elbasan nëpërmjet të cilit të jepet informacioni mbi: të paktën pesë punonjës të licensuar nga
DPQ; Që disponon minimalisht një automjet, Të ketë përgjegjës shërbimesh, jelek operacional; Të mos
ketë marrë masë administrative për (operatorin ekonomik, Titullar dhe Drejtues Teknik) nga data 1
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(një) janar e vitit 2018 e në vazhdim; Të ketë jo më pak se numri i punonjësve të kërkuar: autorizim për
mbajtje arme, shkop gome, pranga lidhëse, radio komunikimi. Të ketë dedektor, elektrik, spray, Të ketë
pesë operatore dhe grup të gatshëm (tre turne X dy punonjës). Ky vërtetim duhet të përmbajë
informacionin dhe opinionin pozitiv për operatorin ekonomik.”.
Ky operator në përmbushje të kësaj kërkese që oferta të konsiderohet e vlefshme duhet ti provohej
Autoritetit Kontraktor se në lidhje me kërkesën e mësipërme “Të mos ketë marrë masë administrative
për (operatorin ekonomik, Titullar dhe Drejtues Teknik) nga data 1 (një) janar e vitit 2018 e në
vazhdim” nga informacionet tona na rezulton se ky operator për shkeljet e konstatuara sipas ligjit nr.
75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” masat administrative për Titullarin e Subjektit dhe
Drejtuesin Teknik janë kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. Konkretisht, në
nenin 41, pika 2, të ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikohet se “Heqja
e çertifikatës bëhet me vendim të arsyetuar të Drejtorit të Policisë së Shtetit”. Neni 41, pika 1, të ligjit
nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikon se “Masa administrative “Heqje e
çertifikatës së titullarit të subjektit dhe drejtuesit teknik “ jepet në këto raste: 9) kur ka marre masë
disiplinore “verejtje me paralajmërim “ apo gjobe për të njëjtën shkelje më shumë se dy herë brenda
vitit kalendarik”. Në Udhëzimin e Ministrit të Brendshem nr.130 datë 05.03.2018 “Për funksionimin e
SHPSF”, KREU V “Menaxhimi i Shërbimeve të SHPSF-së” përcaktohet së: “Drejtuesi teknik është
drejtuesi më i lartë i shoqërisë për organizimin, drejtimin dhe kontrollin e veprimtarisë shoqërisë ka
një rol të rëndësishëm në punën dhe funksionimin e një shoqërie të ruajtjes së sigurisë fizike dhe
Performanca e drejtuesit teknik nuk është e kufizuar vetëm në aktivitetin e një qarku, kjo falë
përcaktimeve ligjore të licencës dhe shtrirjes së aktivitetit të shoqërisë në të gjithë teritorin e vendit. Në
rastin konkret me vendimin nr.10, datë 16.01.2019 Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka
vendosur masë administrative ndaj drejtuesit teknik të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, e cila
konsiston në “heqjen e certifikatës së drejtuesit teknik nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit”
pasi është ndëshkuar me masë administrative më shumë se dy herë, për të njëjtën shkelje brenda vitit
kalendarik 2018. Pra, operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk në veprimtarinë e tij të ushtruar për
vitin 2018 ka masë administrative, të dhënë nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit.
Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe KPP në vendime të ngjashme si në vendimin Nr.386 datë
19.06.2019 Spitali Rajonal Berat, si dhe në vendimin Nr.365, datë 13.06.2019 Drejtoria Rajonale e
OSHEE, Berat.
Përfundimisht operatori “Nazeri 2000” shpk, nuk përmbush kërkesën për kualifikim shtojca 7,
kapaciteti teknik 2.3 pika 5, që oferta të konsiderohet e vlefshme duhet ti provohej Autoritetit
Kontraktor “Të mos ketë marrë masë administrative për (operatorin ekonomik, Titullar dhe Drejtues
Teknik) nga data 1 (një) janar e vitit 2018 e në vazhdim”, kur në fakt provohet plotësisht nëpërmjet
vendimit nr.10, datë 16.01.2019 to Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit i cili ka vendosur
masë administrative ndaj drejtuesit teknik të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, e cila konsiston
në “heqjen e çertificatës së drejtuesit teknik nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit” pasi
është ndëshkuar me masë administrative më shumë se dy herë, për të njëjtën shkelje brenda vitit
kalendarik 2018.
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Për të vërtetuar këtë fakt që operatori “Nazeri 2000” shpk ka masë administrative (vendim nr.10, datë
16.01.2019 Drejtori i Përgjithshëm Policisë së Shtetit ka vendosur masë administrative ndaj drejtuesit
teknik të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, e cila konsiston në “heqjen e çertifikatës së
drejtuesit teknik nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit”) vendim për të cilën në muajin Janar
2019 ka njoftuar të gjitha DVP Qarqeve për kryerjen e procedurave për zbatim, autoriteti kontraktor
duhet ti drejtohet me shkresë zyrtare për konfirmim Drejtorisë Vendore Policisë Elbasan dhe ose
Drejtorisë Përgjithshme të Policisë së Shtetit, pasi Titullari i Subjektit dhe Drejtuesi Teknik janë
kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, neni 41, pika 2, të ligjit nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike” për rrjedhojë dhe performance e drejtuesit teknik nuk është e
kufizuar vetëm në aktivitetin e një qarku, kjo falë përcaktimeve ligjore të licencës dhe shtrirjes së
aktivitetit të shoqërisë në të gjithë teritorin e vendit.
Për sa më lartë, autoriteti kontraktor duhet të skualifikojë këtë operator, pasi nuk ka përmbushur
kërkesën për kualifikim, kapaciteti teknik 2.3 pika 5 “Të mos ketë marrë masë administrative për
(operatorin ekonomik, Titullar dhe Drejtues Teknik) nga data 1 (një) janar e vitit 2018 e në vazhdim “,
ndaj dhe oferta e tij duhet refuzohet/skualifikohet.
Për këtë kërkojmë:
1. Pezullimin e ecurisë së mëtejshme të procedurës;
2. Shqyrtimin e ankesës, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi përfundimtar;
3. Anullimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së shoqëriseë “Kumria 1” shpk,
duke e kualifikuar si ofertë që plotëson të gjitha kërkesat e përcaktuara në DST;
4. Anullimin e vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës së operatorit “Nazeri 2000” shpk,
duke e skualifikuar këtë shoqëri pasi nuk plotëson kërkesat për kualifikim.
II.6. Me anë të shkresës nr. 1/30 prot., datë 02.08.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankesës së operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar atë.
II.7. Në datën 09.08.2019 operatori ekonomik “Kumria 1” shpk ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesën e ngritur pranë autoritetit
kontraktor.
II.8. Nëpërmjet shkresës nr. 1/35 prot., datë 20.08.2019, protokolluar me tonën në datën 21.08.2019 me
objekt “Dërgim Informacioni” është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i
autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe dokumentacionit
të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Kumria 1” shpk, për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së paraqitur prej tij, me pretendimin se: “Së pari: Autoriteti kontraktor duhet të
kualifikojë shoqërinë tonë, pasi arsyeja e skualifikimit: “1. Nga verifikimi i dokumentacionit të
dorëzuar nga ana juaj vërehet se në vërtetimin e debisë së oshee me nr. 1164 prot, datë 18.06.2019, ju
keni 2 kontrata EL0A020040032418, EL0A020040020145 titullar i së cilave është Kumria 1, ndërkohë
që ju si operator keni paraqitur vërtetim lëshuar nga Bashkia për shlyerjen e taksave vendore vetëm
për një adresë. Ju keni detyrimin të hapni adresë për çdo vend të ushtrimit të aktivitetit.”, nuk qëndron
pasi në përmbushje të kësaj kërkese nga ana jonë është ngarkuar në sistemin e prokurimeve publike
dokumenti me Nr. rendor 21 me emërtim “Taksa vendore viti 2017”, Nr. rendor 22 me emërtim “Taksa
vendore viti 2018” dhe Nr. rendor 23 me emërtim “Taksa vendore viti 2019” të shoqëruara me faturën
dhe madatpagesën e bankës. Pretendimi autoritetit për të hapur adresë dytësore nuk qëndron, pasi
shoqëria Kumria 1, ushtron aktivitetin në qarkun Elbasan me seli qendrore të përcaktuar në ekstraktin
e QKB që është, Elbasan Elbasan ELBASAN, Lagjia 11 Nëntori, Rruga Shefqet Daiu, banesë private nr
21, dhe për këtë adresë i ka paguar të gjitha taksat dhe detyrimet sipas legjislacionit për taksat
vendore. Deklarimi i 2 kontratave të energjise së zyrave të selisë nuk mund të përbëjnë shkake për
adresë dytësore të ushtrimit të aktivitetit pa pasur aktivitet dytësore të regjistruar në QKB. Autoriteti
Kontraktor nuk mund të skualifikojë duke shpikur arsye ekstra të papërcaktuara në dokumenta e
tenderit dhe në kundërshtim me dispozitat e ligjit për sistemin e taksave vendore. Pra kriteri i kërkuar
nga AK-ja është përmbushuar plotësisht dhe pretendimi i KVO-së është i padrejtë dhe nuk qëndron, për
këtë arsye autoriteti kontraktor duhet të kualifikojë shoqërinë tonë”, Komisioni i Prokurimit Publik,
vëren se:
III.1.2. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta për Kualifikim” pika 2.2.2 të dokumentave të modifikuara të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
2. Vërtetim lëshuar nga Bashkia për shlyerjen e të gjitha taksave vendore për vitin 2017, 2018 të
parashikuara nga Pushteti Vendor në të cilin është i regjistruar sipas QKR për veprimtarinë që
ushtron.
III.1.3. Në përmbushje të kriterit të mësipërm operatori ekonomik “Kumria 1” shpk, ka dorëzuar në
Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) dokumentacionin si më poshtë:
“Ekstrakt Historik QKB” datë 17.07.2019 nga ku rezulton se atualisht kryen aktivitetin përkatësisht në
këtë adresë:
 “Elbasan, Lagjia 11, Rruga “Shefqet Daiu”, banesë private nr.21”
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të viteve 2017, 2018 dhe 2019 me nr 320 prot, datë
05.03.2019, lëshuar nga Bashkia Elbasan.
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III.1.4. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” 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.” Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të
tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionion dhe besueshmërinë, përvojën e duhur si dhe personelin
e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e
objektit të kontratës.”.
III.1.5. 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.1.6. Neni 12 “Rregjistrimi dhe Liçensimi” i Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave
vendore” i ndryshuar parashikon se: Taksapaguesit, subjekte të këtij ligji, regjistrohen, për qëllime
fiskale, pranë Qendrës Kombëtare të regjistrimit, në përputhje me ligjin e posaçëm. Ndryshimet në
vendin e ushtrimit të veprimtarisë dhe të të dhënave të tjera tregtare kryhen sipas dispozitave të ligjit
për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.
III.1.7. Neni 5 “Rregulla të përbashkëta për taksat vendore” i Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për
sistemin e taksave vendore” i ndryshuar parashikon se:
Me përjashtim të rasteve kur në këtë ligj përcaktohet shprehimisht ndryshe, këshilli i bashkisë:
a) bën edhe kategorizime më të hollësishme, në përputhje me kushtet dhe interesat vendorë, brenda
kategorive minimale të bazës së taksës, të përcaktuar në këtë ligj;
b) vendos për nivelin e taksës, brenda kufijve të përcaktuar në këtë ligj, për çdo kategori e nënkategori
të bazës së taksës;
c) përcakton numrin e kësteve të pagimit të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe kushtet lehtësuese
në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale;
III.1.8. Neni 9 i Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar
parashikon se: “Në taksat vendore përfshihen:
1. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël.
2. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa mbi
tokën bujqësore dhe taksa mbi truallin.
3. Taksa e fjetjes në hotel.
4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja.
5. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme.
6. Shfuqizohet.
7. Shfuqizohet.
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8. Taksa e tabelës.
9. Taksa të përkohshme.”.

III.1.9. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të
kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta
për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës
në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje
me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.1.10. Referuar sa më sipër komisioni konstaton se në kriterin e vëçantë të kualfikimit autoriteti
kontraktor ka kërkuar nga operatorët ekonomikë pjesmarrës të dorëzojnë vërtetim për shlyerjen e
taksave vendore për vitet 2017 dhe 2018 të parashikuara nga Pushteti Vendor në të cilin është i
regjistruar sipas QKR për veprimtarinë që ushtron. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga
operatori ekonomik “Kumria 1” shpk në përmbushje të këtij kriteri ky i fundit ka dorëzuar vërtetim të
lëshuar nga Bashkia Elbasan për të gjitha vendet e ushtrimit të aktivitetit sipas ekstraktit të QKR-së me
anë të të cilit konfirmohet se ofertuesi nuk ka detyrime të papaguara lidhur me taksat dhe tarifat
vendore për vitet 2017 dhe 2018, për këtë bashki.
Lidhur me pretendimin e autoritetit kontraktor se: “Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar nga
ana juaj vërehet se në vërtetimin e debisë së oshee me nr. 1164 prot, datë 18.06.2019, ju keni 2
kontrata EL0A020040032418, EL0A020040020145 titullar i së cilave është Kumria 1, ndërkohë që ju
si operator keni paraqitur vërtetim lëshuar nga Bashkia për shlyerjen e taksave vendore vetëm për një
adresë. Ju keni detyrimin të hapni adresë për çdo vend të ushtrimit të aktivitetit”, KPP konstaton se nuk
qëndron, pasi në Vërtetimi nr. 320 prot, datë 05.03.2019 i lëshuar nga Bashkia Elbasan citohet
shprehimisht: “Vërtetojmë se subjekti “KUMRIA 1”, me nipt K32712210C, me administrator z/znj.
Ibrahim Kumria, me vendndodhje në lagjen “11 Nëntori” ka shlyern taksat dhe tarifat vendore për
vitin 2017, 2018 dhe 2019 pranë Bashkisë Elbasan.”, duke vërtetuar se i ka shlyer detyrimet për taksat
vendore ndaj Bashkisë Elbasan, ndërkohë që pretendimi i autoritetit kontraktor nuk qëndron, pasi
operatori ekonomik sipas ekstraktit historik të rregjistrimit ushtron aktivitet vetëm në qytetin e
Elbasanit dhe për këtë vendndodhje ka paraqitur vërtetimin e lëshuar nga Bashkia Elbasan, lidhur me
faktin se nuk ka detyrime për taksat dhe tarifat vendore ndaj kësaj bashkie.
Në këtë kuptim Komsioni gjykon se arsyeja e skualifikimit për operatorin ekonomik “Kumria 1” shpk
është i pabazuar dhe jo në përputhje me kriteret e kualifikimit të procedurës së prokurimit objekt
ankimi. Në rastin konkret operatori ekonomik “Kumria 1” shpk rezulton se ka paguar detyrimet për
taksat vendore për vitet 2017 dhe 2018 për të gjitha vendet e ushtrimit të aktivitetit sipas ekstraktit të
QKR-së, duke përmbushur tërësisht kërkesat e kriterit të kualifikimit për likujdimin e të gjithë taksave
vendore të parashikuara për vitet 2017 e 2018, lëshuar nga Bashkia Elbasan ku ushtron aktivitetin në të
cilin është rregjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Rregjistrimit për veprimtarinë që ushtron.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Kumria 1” shpk qëndron.
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III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Kumria 1” shpk, për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së paraqitur prej tij, me pretendimin se: “Së dyti: Autoriteti kontraktor duhet të
kualifikojë shoqërinë tonë pasi arsyeja e skualifikimit: “2. Nuk keni paraqitur shtojca 4/1, Deklaratë
mbi Garantimin e Zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës, e cila është
publikuar në faqen e Agjencisë së Prokurimeve Publike në datën 20.06.2019 dhe është e detyruar të
paraqitet nga Operatorët Ekonomik nga data 01.07.2019 e në vazhdim.”, nuk qëndron dhe KVO ka
skualifikuar shoqërinë tonë për një kriter të pakërkuar në dokumentat e tenderit dhe për rrjedhojë nuk
mund ëto sjell asnjë pasojë. Në asnjë pikë të dokumentave të DST dhe në asnjë shtojcë të publikuar nga
autoriteti kontraktor si pjesë e dokumentave të tenderit nuk është kërkuar “Deklaratë mbi Garantimin e
Zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrdheniet e Punës” për tu paraqitur nga operatorët
ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit. Autoriteti kontraktor dhe KVO ka vepruar në
kundërshtim me Nenin 55/2, të LPP “Kriteret e përcaktimit të ofertes fituese” ku përcakton se: “2.
Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme për të përcaktuar ofertën fituese, në
përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të përdoret
asnjeë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit. Pretendimi i KVO-së është i padrejtë dhe
nuk qëndron, për këte arsye autoriteti kontraktor duhet të kualifikojë shoqërinë tone.”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.2.1. Nga shqyrtimi i Shtojcës.7, “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të dokumenteve të modifikuara
të procedurës së prokurimit objekt ankimi konstatohet se nuk parashikohet që operatorët ekonomikë
pjesëmarrës të paraqesin Shtojcën 4/1, “Deklaratë mbi Garantimin e Zbatueshmërisë së Dispozitave
Ligjore në Marrëdhëniet e Punës”.
III.2.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “c”, të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i
vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që
do të prokurohet dhe jodiskriminuese:”.
III.2.3. 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.2.4. Në nenin 28 pika 2 “Kontratat e Shërbimeve” të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, parashikohet se: “Kërkesat e veçanta të
kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret
duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e
kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të
paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
III.2.5. KPP gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të
krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me

10

sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në
përputhje me këto dokumenta, duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.2.6. Komisioni i Prokurimit Publik thekson pozitën e tij të veçantë si një organ quazi gjyqësor dhe si
i tillë në vendimarrjen e tij bazohet në fakt, prova dhe ligj. Në mënyrë eksplicide ligji për prokurimin
publik parashikon se vlerësimi i ofertave duhet bërë vetëm në përputhje me kriteret e kualifikimit të
parashikuara në dokumentet e procedurës përkatëse. Vlerësimi i ofertave referuar kritereve të tjera të
kualifikimit të cilat në asnjë rast nuk janë parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit jo
vetëm që është në kundërshtim me nenin 55 pika 2 e LPP-së, i cili parashikon se “Autoriteti kontraktor
vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat
dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është
përfshirë në dokumentet e tenderit.”, por cënon gjithashtu parimet kryesore të zhvillimit të procedurës
së prokurimit, parashikuar nga neni 2 i lex specialis, atë të barazisë në trajtimin e kërkesave dhe
detyrimeve që i ngarkohen ofertuesve. Në rastin konkret, KPP konstaton se referuar kritereve të
veçanta të kualifikimit autoriteti kontraktor nuk ka parashikuar në asnjë rast që ofertuesit duhet të
paraqesin Shtojcën 4/1, “Deklaratë mbi Garantimin e Zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në
Marrëdhëniet e Punës”. KPP gjykon se në cilësinë e një organi quazi gjyqësor, në vendimarrjen e tij,
kyi fundit i referohet parimeve të së drejtës Judicis est judicare secundum allegata et probate (organi
vendos në bazë të fakteve dhe provave të administruara në proces). KPP nuk mund të gjykojë për
plotësimin e kritereve të veçanta të kualifikimit mbi kritere të cilat nuk janë parashikuar shprehimisht
në dokumentet e tenderit.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Kumria 1” shpk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Kumria 1” shpk, për kundërshtimin e kualifikimit
të ofertës së paraqitur prej operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, me pretendimin se: “Autoriteti
kontraktor duhet të skualifikojë operatorin ekonomik “Nazeri 2000” shpk, sepse nuk ka plotësuar
kërkesën për kualifikim Shtojcën 7, kapaciteti teknik 2.3 pika 5, ku përcaktohet: “ 5. Operatori
ekonomik duhet të paraqesë Vërtetim/Preformance nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut
Elbasan nëpërmjet të cilit të jepet informacioni mbi: të paktën pesë punonjës të licensuar nga DPQ; Që
disponon minimalisht një automjet, Të ketë përgjegjës shërbimesh, jelek operacional; Të mos ketë
marrë masë administrative për (operatorin ekonomik, Titullar dhe Drejtues Teknik) nga data 1 (një)
janar e vitit 2018 e në vazhdim; Të ketë jo më pak se numri i punonjësve të kërkuar: autorizim për
mbajtje arme, shkop gome, pranga lidhëse, radio komunikimi. Të ketë dedektor, elektrik, spray, Të ketë
pesë operatore dhe grup të gatshëm (tre turne X dy punonjës). Ky vërtetim duhet të përmbajë
informacionin dhe opinionin pozitiv për operatorin ekonomik.”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren
se:
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III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta për Kualifikim” pika 2.3.5 të dokumentave të modifikuara të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Vërtetim/Preformance nga Drejtoria Vendore e Policisë së
Qarkut Elbasan nëpërmjet të cilit të jepet informacioni mbi: te pakten pese punonjes te licensuar nga
DPQ; Që disponon minimalisht nje automjet, Te kete pergjegjes sherbimesh, Te mos kete marre mase
administrative per (operatorin ekonomik, Titullar dhe drejtues Teknik) nga data 1 (një) janar e vitit
2018 e në vazhdim; Te kete jo me pak se numri i punonjesve te kerkuar: autorizim per mbajtje arme,
shkop gome, pranga lidhes, radio komunikimi. Te kete dedektor, elektrik, spray, Te kete 3(trë)
operatore dhe grup te gatshem (tre turne X dy punonjes). Ky vertetim duhet te permbaje informacionin
dhe opinionin pozitiv per operatorin ekonomik.
III.3.2. Nga verifikimet në Sistemin e Prokurimeve Elektronike konstatohet se operatori ekonomik
ofertues “Nazeri 2000” shpk, në përmbushje të kriterit sa më sipër kanë dorëzuar dokumentacionin si
më poshtë:
- Vërtetim Performance Nr. 2202 Prot, datë 27.03.2019, lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Elbasan për subjektin “Nazeri 2000” shpk ku citohet se: “III Kontrrolle e ushtruara nga DVP gjatë
ushtrimit të aktivitetit gjithsej 21.
a. Masa administrative të dhëna nga DVP gjitsej 0.
IV. Ngjarje të ndodhura.
a. Ngjarja : 0.
b. Masat e marra për ngjarjet 0.”.
III.3.3. Në nenin 46, pika 1/b e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se : “[…] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson
të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohet dhe jodiskriminuese: b) 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 nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e
objektit të kontratës; [...]”.
III.3.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, parashikohet si më poshtë: “Për të provuar kapacitetet
teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale,
kur kanë të tilla; dhe/ose
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c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.”.
III.3.5. Referuar legjislacionit në fuqi për prokurimin publik, 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 ekonomike
financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të
kontratës në respekt të nenit 46 pika 1 gërma “b”, të Ligjit Nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “[…] 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 nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës […]”.
III.3.6. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, KPP
vëren se autoriteti kontraktor, në kriteret e veçanta të kualifikimit ka kërkuar shprehimisht që operatori
ekonomik duhet të paraqesë Dokumentin e Performancës të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë
Elbasan, nëpërmjet të cilit të jepet informacioni mbi faktin që ofertuesi të mos ketë marrë masë
administrative për (operatorin ekonomik, Titullar dhe drejtues Teknik) nga data 1 (një) janar e vitit
2018 e në vazhdim. Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik
nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, për të përmbushur kriterin e mësipërm, ky i fundit ka
paraqitur dokument performance nga Drejtoritë Vendore e Policisë Elbasan, por ky dokument nuk ka të
përcaktuar periudhën kohore për të cilën kërkohet informacion sipas kriterit të sipërpërmendur dhe të
përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
III.3.7. Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin,
besueshmërinë, kapacitetet e konsideruara të nevojshme nga autoriteti kontraktor, për të zbatuar
kontratën objekt prokurimi. Bazuar në sa më sipër, KPP sqaron se, në një procedurë prokurimi, subjekti
i parë i interesuar është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën ekonomike në përputhje me kuadrin
ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër, është autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik që
plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, si dhe që ka
përgatitur ofertën në përputhje me lex specialis. Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik
“Nazeri 2000” sh.p.k në këtë procedurë prokurimi, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe
nuk mund të konsiderohet i vlefshëm.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Kumria 1” sh.p.k për skualifikimin e
shoqërisë “Nazeri 2000” shpk qëndron.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018,
datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Kumria 1” shpk, për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozim” me REF-18509-04-17-2019, me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë
fizike të Drejtorisë Shëndetit Publik, Librazhd – Marrëveshje Kuadër - me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 2.253.610
lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 22.07.2019, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shëndetit
Publik, Librazhd.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatori ekonomik
“Kumria 1” shpk, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatori ekonomik
“Nazeri 2000” shpk, duke e skualifikuar këtë operator ekonomik.
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 që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Kumria 1” shpk.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 1384 Protokolli
Datë 09.08.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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