KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 291/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 04.05.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimi i vendimit të Komsionit të Vlerësimit të Ofertave
për skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Aulona
Pol 1” sh.p.k nga procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim”, me Nr.Ref-22866-02-04-2016 me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambienteve në
administrim të ALUIZNI-t Vlorë”, me fond limit 2.185.063
lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 04.02.2016 nga autoriteti
kontraktor Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit
të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI)
Vlorë.
Gjithashtu ngrihen pretendime për ofertues të tjerë
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.”

Ankimues:

“Aulona Pol 1” sh.p.k
Sheshi “Wilson”, Pallati Lura, Kati IV
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të
Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI).
Vlorë

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
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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,

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 04.02.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit Kërkesë për
propozim”, me Nr.Ref-22866-02-04-2016 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
të ambienteve në administrim të ALUIZNI-t Vlorë”, me fond limit 2.185.063 lekë (pa
TVSH).
II.2. Në datën 15.02.2016 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Në datën 19.02.2016 KVO-ja ka përfunduar vlerësimin në sistemin e elektronik të
prokurimeve. Ofertuesit janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të
ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më poshtë:
Aulona Pol 1
1.893.692 lekë, skualifikuar
Eral
1.965.254 lekë, skualifikuar
Nazeri 2000
1.893.692 lekë, skualifikuar
Velaj
1.983.789 lekë, skualifikuar
Myrto Security
1.886.162 lekë, skualifikuar
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Operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k rezulton i skualifikuar nga KVO-ja pasi:
1. Mungon certifikata e regjistrimit
2. Bilanci i vitit 2013 është i pakonfirmuar (vulosur) nga Drejtoria e Tatimeve.
3. Mungon vërtetimi për certifikimin e punonjësve dhe grupin e gatshëm.
II.4. Në datën 26.02.2016 është protokolluar në autoritetin kontraktor ankesa e operatorit
ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k, i cili kundërshton arsyet e skualifikimit të tij. Gjithashtu
ngrihen pretendime për ofertuesit e tjerë pjesëmarrës në procedurë.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 1377/1 prot, datë 26.02.2016 autoriteti kontraktor ka refuzuar
ankesën e operatorit ekonomik ankimues. Kjo shkresë ka mbërritur në adresën e ankimuesit
në datën 29.02.2016.
II.6. Në datën 07.03.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komsionit të Prokurimit
Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.

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 “Aulona Pol 1” sh.p.k,
mungon certifikata e regjistrimit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:

se

III.1.1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit, “Kapaciteti ligjor I operatorëve ekonomikë”,
nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Ofertuesi duhet të jetë i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit për kryerjen e
aktivitetit të ruajtjes dhe sigurisë fizike.”
III.1.2. Për plotësimin e kërkesës së mësipërme, ankimuesi ka paraqitur:
-

Ekstraktin Historik të regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit…

-

Ekstraktin e regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit…

Nga verifikimi i dokumenatve të mësipërme rezulton se në pikën 9 të ekstraktit të QKR-së
« Objekti i aktivitetit », është përcaktuar kryerja e aktivitetit të sigurimit të objekteve
publike e private, në përputhje me obejtin e prokurimit.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
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.”
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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..”
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në dokumentat e tenderit nuk është
parashikuar kërkesa për paraqitjen e certifikatës së regjistrimit, e cila do të përbënte detyrim
ligjor për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë. Për më tepër që nuk është përcaktuar
asnjë dokument për përmbushjen e kushtit që ofertuesi duhet të jetë i regjistruar në Qendrën
Kombëtare të Regjistrimit për kryerjen e aktivitetit të ruajtjes dhe sigurisë fizike. Në këto
kushte, informacioni që përmban objekti I aktivitetit të ekstraktiti të QKR-së, jep
informacion mbi aktivitetin e shoqërisë “Aulona Pol 1” sh.p.k përsa i përket shërbimit të
ruajtjes dhe sigurisë fizike.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik « Aulona Pol 1 » sh.p.k se
Bilanci i vitit 2013 është i pakonfirmuar (vulosur) nga Drejtoria e Tatimeve, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit, “Kapaciteti ekonomik e financiar”, pika 3, është
kërkuar si vijon:
“Vërtetim për xhiron vjetore të tre viteve të fundit, e cila duhet të jetë në një vlerë sa fondi
limti i kontratës që prokurohet dhe kopje të bilanceve të paraqitura në autoritetet përkatëse
për vitet 2013-2014.”
III.2.2. Për plotësimin e kërkesës për bilancet e viteve 2013-2014, ankimuesi ka paraqitur :
1. Bilancin e vitit 2013
2. Bilancin e vitit 2014.
III.2.3. Nga shqyrtimi i bilanceve të paraqitura nga ankimuesi rezulton se bilanci i vitit
2013 përmban në faqen e parë të saj numrin e protokollit të Degës së Tatimeve Vlorë nr.
1451 prot., datë 31.03.2016.
III.2.4. Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenin 46,
pika 1, gërma “c”, parashikohet si më poshtë:
“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:
gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet
ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose,
kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së
bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së
përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e
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ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e
fundit financiare, kur ky informacion është i mundur;”
III.2.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 27, pika 3, është përcaktuar:
“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.”
Ndërsa në pikën 5, gërma “a” të këtij neni, thuhet se:
“Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:
a) kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet
përkatëse; dhe/ose [...]
Kërkesat e mësipërme duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës. Ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të
operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.”
III.2.6. Në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, në
nenin 29, pika 1 thuhet se
“Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e
përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit
paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës,
duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të
dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji...”,
Prësa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik « Aulona Pol
1 » sh.p.k plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor për paraqitjen e bilanceve të viteve 2013
e 2014. Nëse autoriteti kontraktor ka dyshime për vërtetësinë e bilancit të vitit 2013,
mbështetur në rregullat e prokurimit publik mund të bëjë verifikimet përkatëse pranë
administartës tatimore ku është dorëzuar ky dokument.
Pretendimi i operatorit ekonomik « Aulona Pol 1 » sh.p.k qëndron.
III.3. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik « Aulona Pol 1 » sh.p.k se
mungon vërtetimi për certifikimin e punonjësve dhe grupin e gatshëm, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit, “Kapaciteti teknik”, pika 5, është kërkuar:
“Vërtetim lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Vlorë për numrin e punonjësve të
certifikuar (jo më pak se 5 punonjës), listën emërore të tyre, sallën operative (të vërtetohet
me dokument pronësie të objektit ose kontratë qiraje, foto të sallës), grup të gatshëm.”
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III.3.2. Operatori ekonomik « Aulona Pol 1 » sh.p.k ka paraqitur shkresën e lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut Vlorë me nr. 89/198 prot., datë 18.12.2015 me objekt :
« Performanca e subjektit SH.P.S.F « Aulona Pol 1 » sh.p.k.
Sipas kësaj shkrese rezulton se kjo shoqëri ka 38 punonjës shërbimi, nga të cilët 3 janë
punonjës grup i gatshëm. Bashkëngjitur kësaj shkrese është lista e punonjësve të shërbimit
të certifikuar të SH.P.S.F « Aulona Pol 1 » sh.p.k, për 38 punonjës, lëshuar nga Drejtori i
Policisë së Qarkut Vlorë.
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se shoqëria « Aulona Pol 1 » sh.p.k
plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor për numrin e punonjësve të certifikuar dhe grupin
e gatshëm, pasi shkresa e Drejtorisë së Policisë së Qarkut Vlorë jep të dhëna të plota për
kapacitetin e shoqërisë ankimuese.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik « Aulona Pol 1 » sh.p.k përsa i përket
ofertuesve të tjerë, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i këtyre shoqërive është
përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 19.02.2016, ku këto shoqëri rezultojnë
të skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e
ankimuesit. Për më tepër, nga verifikimi i informacionit të paraqitur në KPP, nuk rezulton
që këta operatorë ekonomik të jetë ankimuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Aulona Pol 1 ” sh.p.k. mbi shoqëritë e
tjera pjesëmarrëse në procedurën e prokurimit, nuk do të merret në shqyrtim.

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 pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.Ref-22866-02-04-2016 me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambienteve në administrim të
ALUIZNI-t Vlorë”, me fond limit 2.185.063 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
04.02.2016 nga autoriteti kontraktor Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe
Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) Vlorë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k, duke e kualifikuar kёtë ofertues.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
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4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 459 Protokolli,
Datë 07.03.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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