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Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, 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.

Në datën ...................., Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të
anëtarëve, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 736 prot.,
datë 12.06.2013, të operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.r.s.f., për procedurёn e prokurimit
“Kërkesë për propozim” me objekt: ”Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve në
administrim të ALUIZNI-t”, me fond limit 2.386.360 Lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
11.03.2013, nga autoriteti kontraktor Agjencia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të
Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI).
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Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga subjekti
ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se subjekti ankimues ka 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”, të
ndryshuar.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:


Operatori ekonomik ka 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;



ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor si dhe
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës tё
subjektit ankimues.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me
këtë procedurë prokurimi, dokumenteve të paraqitura nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, u konstatua sa vijon:


Në datën 26.02.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, procedura e prokurimit
me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve në administrim të
ALUIZNI-t“ me fond limit 2.386.360 Lekë (pa TVSH), për tu zhvilluar nё datё
11.03.2013, nga autoriteti kontraktor Agjensia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit
të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI).



Në datën 11.03.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit “Kërkesë
për propozime” në të cilën paraqitën ofertat e tyre gjashtë operatorë ekonomikë, dhe
përkatësisht:
“International Security Albania” sh.r.s.f., me ofertë 2.133.648 Lekë (pa TVSH), i
kualifikuar
“N.S.S.” sh.r.s.f. me ofertë 2.133.928,08 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar
“Myrto Security” sh.r.s.f. me ofertë 2.133.942,48 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar
2/6

“Snajper Security” sh.r.s.f.. me ofertë 2.134.080 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar
“Trezhnjeva” sh.r.s.f.. me ofertë 2.135.628 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar
“Hoxha” sh.r.s.f.. me ofertë 2.135.628,2 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar


Në datën 11.03.2013, nëpërmjet mesazhit elektronik, operatorët pjesëmarrës në
procedurë, janë njohur me klasifikimin e kryer nga KVO-ja.



Në datën 13.03.2013, nga ana e operatorit ekonomik “N.S.S.” sh.r.s.f. është paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, nëpërmjet të cilës kërkohet skualifikimi i ofertës së
operatorit “International Security Albania” sh.r.s.f. me arsyetimin se kjo ofertë është nën
koston minimale ligjore.



Në datën 13.02.2013, nga ana e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.r.s.f. është paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, nëpërmjet të cilës kërkohet skualifikimi i ofertave të
operatorëve “International Security Albania” sh.r.s.f., “N.S.S.” sh.r.s.f., “Myrto Security”
sh.r.s.f. dhe “Snajper Security” sh.r.s.f., me arsyetimin se këto oferta janë nën koston
minimale ligjore.



Në datën 19.03.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresave nr. 1110/1 dhe 1152/1 i
është përgjigjur ankimuesve, duke mos pranuar ankesat e tyre.



Në datën 25.03.2013, operatori ekonomik “N.S.S.” sh.r.s.f. ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik duke kërkuar skualifikimin e ofertës së operatorit
ekonomik “International Security Albania” sh.r.s.f. si ofertë më e ulët se kosto minimale
ligjore.



Në datën 26.03.2013, operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.r.s.f. ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik duke pretenduar se ofertat e paraqitura nga operatorët
ekonomikë “International Security Albania” sh.r.s.f., “N.S.S.” sh.r.s.f., “Myrto Security”
sh.r.s.f. dhe “Snajper Security” sh.r.s.f. në procedurën e prokurimit në fjalë, janë nën
koston minimale ligjore.



Në datën 22.04.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, nëpërmjet Vendimit nr. 315/4 ka
vendosur të pranojë ankesat e subjekteve ankimuese dhe të urdhërojë autoritetin
kontraktor të skualifikojë operatorët ekonomikë “International Security Albania” sh.r.s.f.,
“N.S.S.” sh.r.s.f., “Myrto Security” sh.r.s.f. dhe “Snajper Security” sh.r.s.f..



Në datën 06.05.2013, bazuar në nenin 64/2 të ligjit 9643, datë 20.12.2006 “Për
prokurimin publik”, të ndryshuar, autoriteti kontraktor i ka kërkuar Komisionit të
Prokurimit Publik, rishikimin e Vendimit të sipërpërmendur.



Në datën 20.05.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, me Vendimin nr. 315/.. ka vendosur
të lërë në fuqi vendimin nr. 315/4, datë 22.04.2013.
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Në datën 30.05.2013, autoriteti kontraktor ka publikuar në sistemin elektronik të
prokurimeve publike, riklasifikimin e operatorëve pjesëmarrës në procedurën e prokurimit
si më poshtë:
“International Security Albania” sh.r.s.f., me ofertë 2.133.648 Lekë (pa TVSH), i
skualifikuar “bazuar në Vendimin e KPP nr. prot. 315/4, dt. 22.04.2013”;
“N.S.S.” sh.r.s.f. me ofertë 2.133.928,08 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar “bazuar në
Vendimin e KPP nr. prot. 315/4, dt. 22.04.2013”;
“Myrto Security” sh.r.s.f. me ofertë 2.133.942,48 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar “bazuar
në Vendimin e KPP nr. prot. 315/4, dt. 22.04.2013”;
“Snajper Security” sh.r.s.f.. me ofertë 2.134.080 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar “bazuar
në Vendimin e KPP nr. prot. 315/4, dt. 22.04.2013”;
“Trezhnjeva” sh.r.s.f.. me ofertë 2.135.628 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar “Pasi
referuar Urdhërit nr. 1490, dt. 21.06.2001 të Ministrit të Rendit Publik “Për përcaktimin
e uniformës së punonjësit të shërbimit të shoqërisë të ruajtjes dhe sigurisë fizike”, dhe
Urdhërit nr. 3644, dt. 07.12.2001 të Ministrit të Rendit Publik “Për aplikimin e tarifave
në kryerjen e shërbimeve ndaj të tretëve”, vlera e përcaktuar për pikën 4 të Formularit të
cmimit të ofertës (Uniformë + armatim + pajisje shërbimi + shpenzime administrative),
është nën koston minimale ligjore”;
“Hoxha” sh.r.s.f.. me ofertë 2.135.628,2 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar “Pasi referuar
Urdhërit nr. 1490, dt. 21.06.2001 të Ministrit të Rendit Publik “Për përcaktimin e
uniformës së punonjësit të shërbimit të shoqërisë të ruajtjes dhe sigurisë fizike”, dhe
Urdhërit nr. 3644, dt. 07.12.2001 të Ministrit të Rendit Publik “Për aplikimin e tarifave
në kryerjen e shërbimeve ndaj të tretëve”, vlera e përcaktuar për pikën 4 të Formularit të
cmimit të ofertës (Uniformë + armatim + pajisje shërbimi + shpenzime administrative),
është nën koston minimale ligjore”;
Në datën 31.05.2013, operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke pretenduar se vendimi i KVO-së për skualifikimin e ofertës së
tij është i pabazuar në ligj, në kundërshtim me Vendimin nr. 315/4, datë 22.04.2013 të
Komisionit të Prokurimit Publik dhe se oferta e tij ekonomike është hartuar në përputhje
me të gjitha dispozitat ligjore në fuqi. Për këtë ankesë, subjekti ankimues pretendon se nuk
ka marrë përgjigje.
Në datën 12.06.2013, operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik duke pretenduar se vendimi i KVO-së për skualifikimin
e ofertës së tij është i pabazuar në ligj, në kundërshtim me Vendimin nr. 315/4, datë
22.04.2013 të Komisionit të Prokurimit Publik dhe se oferta e tij ekonomike është hartuar
në përputhje me të gjitha dispozitat ligjore në fuqi. Për këto arsye, subjekti ankimues
kërkon sa më poshtë:
1. “Pezullimin e procedurës së prokurimit;
2. Marrjen parasysh të ankesës tonë;
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3. Kualifikimin e sh.r.s.f. “Trezhnjeva” sh.p.k., “Hoxha” sh.p.k., si oferta të paraqitura
në koston e lejuar ligjore, zbatimin e vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
615/4, datë 22.04.2013”.

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit bashkëlidhur,
Arsyetoi:
1. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.f.r.s.,
Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i)
Në nenin 19/1 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar,
në pikën 2, parashikohet:
“Komisioni i Prokurimit Publik, në përfundim të shqyrtimit të ankesave, merr
vendime, të cilat janë administrativisht përfundimtare”.
(ii)
Në VKM-në nr. 1, datë 10.01.2007, në Kreun V, pika 4, gërma d, parashikohet :
“Në procedurat, që kanë si kriter ofertën më të ulët të vlerësuar, komisioni i
vlerësimit lexon emrin dhe adresën e ofertuesit dhe hap zarfin përkatës. Më tej ky
komision hap zarfin e dokumenteve të kualifikimit dhe lexon listën e dokumenteve të
paraqitura nga ofertuesi. Në vazhdim hapen ofertat teknike dhe ofertat ekonomike.
Komisioni u komunikon përfaqësuesve ditën, vendin dhe orën për klasifikimin
përfundimtar të ofertuesve dhe më pas vazhdon punën për shqyrtimin e ofertave. Në
fillim shqyrtohet dokumentacioni ligjor dhe kualifikues. Më pas komisioni vazhdon
vlerësimin e ofertave teknike të kandidatëve të kualifikuar dhe bën klasifikimin teknik.
Më pas kalohet në shqyrtimin e ofertës ekonomike dhe nëse ka oferta anomalisht të
ulëta. Nëse është e nevojshme, komisioni i vlerësimit kërkon sqarime nga ofertuesit, të
cilat duhet të jenë vetëm me shkrim ose të pasqyruara në proceverbalin e prokurimit.
Në bazë të ofertave të pranuara, komisioni i vlerësimit harton renditjen
përfundimtare, e cila duhet të komunikohet në kohën e njoftuar, por, në çdo rast, jo
më vonë se 20 ditë nga data e dorëzimit të ofertave”.
(iii) Në renditjen përfundimtare të hartuar nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në datën
11.03.2013, rezulton se ofertat e operatorëve ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k. dhe
“Hoxha” sh.p.k., janë vlerësuar si të vlefshme nga ana e autoritetit kontraktor.
(iv)
Nga shqyrtimi i dokumentave të procedurës së prokurimit, nuk rezulton të ketë patur
ankesa në lidhje me ofertat ekonomike të operatorëve “Trezhnjeva” sh.p.k. dhe
“Hoxha” sh.p.k., të cilat mund të përbënin shkak për rishikimin e renditjes
përfundimtare nga ana e autoritetit kontraktor.
gjykon se, në këto kushte, autoriteti kontraktor ka vepruar në tejkalim të kompetencave që i njeh
ligji, pasi, procesi i hartimit të renditjes përfundimtare është përcaktuar qartë në dispozitën e
cituar në pikën “ii” dhe çdo rishikim, në bazë të dispozitave ligjore në fuqi në fushën e
prokurimeve, është i lidhur ngushtë me ankesat e personave të dëmtuar ose që rrezikojnë të
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dëmtohen nga vendimet e autoritetit kontraktor. Gjithashtu, dispozita e cituar në pikën “i” shpreh
qartë karakterin administrativisht përfundimtar të vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik,
pra, pas këtij vendimi, nuk mund të ketë asnjë akt administrativ që nuk është ndërmarrë për
zbatimin e tij.
Përsa mësipër, pretendimi e operatorit ekonomik ankimues qëndron.

Përsa mësipër, 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”, Komisioni i
Prokurimit Publik,

Vendosi:
1.

Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.r.s.f. për
procedurёn e prokurimit me objekt ”Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të
ambjenteve në administrim të ALUIZNI-t”, me fond limit 2.386.360 Lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datё 11.03.2013, nga autoriteti kontraktor Agjensia e
Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale
(ALUIZNI).

2.

Autoriteti kontraktor, të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k. dhe “Hoxha” sh.p.k..

3.

Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.

4.

Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.r.s.f.

5.

Kundër këtij vendimi palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.

Relator:

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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