REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P.78/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 22.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës
së operatorit ekonomik “NSS Ndreu Security Services” shpk
në procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr.
REF-60045-11-24-2016 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me
roje civile e godinave dhe territorit të UST-së për Vitin 2017”,
me fond limit 5.524.166 lekë pa tvsh, e zhvilluar në datën
11.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i Sporteve
Tiranë.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës
së operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk. në procedurën e
prokurimit të sipërpërmendur.Gjithashtu shtimin e arsyeve të
skualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë Eurogjici
Security” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “Res -03”, sh.p.k,
“Arbana” sha dhe “NSS Ndreu Security Services” shpk.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës
së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk. në procedurën e
prokurimit të sipërpërmendur.Gjithashtu shtimin e arsyeve të
skualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë “Toni
Security” shpk, “Eurogjici Security”shpk, “Res-03”shpk,
“Arbana Sha” “NSS Ndreu Security Services” shpk,
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“Safe”shpk, “Internacional Security Albania”shpk, “
“Ballazhi”shpk,
“A-2000”
shpk,
“Trezhnjeva”shpk,
“Siguria”shpk “Cullhaj”shpk “Firdeus Security” shpk,
“Oktapus” shpk “S.S.X.” shpk, “Dea Security” shpk, “Mandi 2 K” shpk, “Start 2000” shpk.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e ofertës
së operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security”shpk, “Safe”
shpk, “Ballazhi” shpk, “A-2000” shpk, “Siguria” shpk,
“Cullhaj” shpk, “Mandi 2K” shpk, “Firdeus Security” shpk.
në procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
Ankimues:

“NSS Ndreu Security Services” shpk
Bulevardi Zogu i I, Ndërtesa 53 kati 3 Tiranë.
“Trezhnjeva” shpk
Lagjia “Partizani”, Pall 90/3 Shk.1Ap. 1 B. Curri
“Nazeri 2000” shpk
Rruga “Kavajës” Qendra Condor, Kati 2, Tiranë.
“S.S.X.” shpk
Rruga: “5 Maji” Brenda ish ndërmarrjes kimike. Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti i Sporteve Tiranë
Rr.Muhamet Gjollesha, 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 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 çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
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I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë 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 konstatoi se këta të fundit 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, i cili i ka
refuzuar ato, 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”;
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 objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 25.11.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF 60045-11-24-2016 me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes me roje civile e godinave dhe territorit të UST-së për Vtin 2017”, me fond limit 5.524.166
lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 11.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i Sporteve
Tiranë.
II.2. Në datën 11.01.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 26.01.2017 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“Toni Security”
“Arbana Sha”
“Res- 03”
“NSS Ndreu Security Services”
“Eurogjici Security”
“Safe”
“A-2000”
“Ballazhi”

4.966.757,89
4.966.919,04
4.966.919,04
4.966.919,04
4.966.919,12
4.966.919,12
4.966.919,12
4.966.919,12

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

“Cullhaj”
“Dea Security”
“Firdeus Security”
“Intenacional Security Albania”
“Mandi -2K”
“Nazeri 2000”
“Oktapus”
“Siguria”
“S.S.X.”
“Start 2000”
“Trezhnjeva”
“Balili –Ko”
“G.S.E. Security”

4.966.919,12
4.966.919,12
4.966.919,12
4.966.919,12
4.966.919,12
4.966.919,12
4.966.919,12
4.966.919,12
4.966.919,12
4.966.919,12
4.966.919,12
4.966.923,55
5.457.987,12

kualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar

II.4. Në datën 26.01.2017 operatori ekonomik “NSS Ndreu Security Services” shpk është njoftuar
përmes sistemit të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më
poshtë:
Oferta ekonomike në total është nën koston minimale të detyrueshme për këtë shërbim
II.5. Në datën 27.01.2017 operatori ekonomik “NSS Ndreu Security Services” shpk ka paraqitur
ankesë pranë Autoritetit Kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të
përmbledhur me argumentet se:
[...]
Shoqëria “NSS Ndreu Security Services” shpk, është një shoqëri që ushtron aktivitet në fushën e
shoqërive private të sigurisë fizike dhe si e tillë ka marrë pjesë në procedurën e prokurimit të
mësipërme. Në ofertën tonë 4.966.919,04 lekë kemi respektuar të gjitha kostot ligjore të
përcaktuara në ligj për pagën për shtesat mbi pagë për turnet e II e të III, kontributet e sigurimeve
shoqërore dhe shëndetësore, këto të detajuara zë për zë në analizat e cmimeve përkatëse që kemi
paraqitur bashkë me preventivat dhe ofertën tonë. Gjithashtu jemi në zbatim të saktë të
rekomandimit të KPP-së ku thuhet qartë:
Llogaritjet e zërave të shpenzimeve nuk duhet të kalojnë dy shifra pas presjes dhjetore.
Kërkojmë një rivlerësim të ofertave dhe kualifikimin e ofertës tonë si ofertë të rregullt dhe që është
në përputhje me të gjitha kostot që parashikon ligji.
II.6. Në datën 02.02.2017 me anë të shkresës nr.138/13 prot., është vënë në dijeni në lidhje me
refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.7. Në datën 06.02.2017, pala ankimuese “NSS Ndreu Security Services” shpk ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
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II.8. Në datën 26.01.2017 operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
Nuk ka paraqitur vërtetim pronësie ose kontratë qiraje për sallën operative. (shpjegim; duhet të jetë
kontrate origjinale e noterizuar dhe e rregjistruar; Materiali i ofruar ska as firmë, as vulë noteri
dhe bie në kundërshtim me kodin civil).
II.9. Në datën 27.01.2017 operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Autoritetit Kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me
argumentet se:
SHPSF Trezhnjeva paraqet ankesë pranë Ak-së në lidhje me klasifikimin e bërë nga KVO-ja më
datën 26.01.2017 në SPE që skualifikon ofertën e paraqitur nga ne me arsyen: Nuk ka paraqitur
vërtetim pronësie ose kontratë qiraje për sallën operative. (shpjegim; duhet të jetë kontrate
origjinale e noterizuar dhe e rregjistruar; Materiali i ofruar ska as firmë, as vulë noteri dhe bie në
kundërshtim me kodin civil).Nuk ka paraqitur vërtetim vërtetim pronësie ose kontratë qiraje për
sallën operative. Kundështojmë arsyen e skualifikimit për këto arsye: Në DST është kërkuar:
Operatori duhet të vërtetojë se ka në pronësi ose me qira ambiente për një sallë operative (vërtetim
pronësie në emër të shoqërisë apo kontratë qiraje). Për plotësimin e këtij kriteri ne kemi ngarkuar
në SPE dokumentin Akt miratimi i QKSH –së nr. 334/78 datë 25.09.2015 i DVPTiranë që kemi të
miratuar QKSH jashtë selie me adresë ish fusha e Aviacionit Godina 22 Ap. 9 Kati 3 në të cilën
citohet: Nga verifikimi i dokumentave teknik dhe organizativ kjo qendër kontrolli gjendet e
përshtatshme për të kryer detyrën e drejtimit mbikqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë private të
sigurisë fizike. Shënim Ky akt miratimi është i vlefshëm për tu paraqitur pranë strukturave të
policisë së shtetit dhe organeve të tjera ligjzbatuese. Kemi ngarkuar dokumentin me nr.
245/119prot., datë 07.12.2015 vërtetim performance në të cilin vërtetohet se kemi të miratuar
QKSH (sallë operative) me akt miratimi i QKSH-së nr. 334/78 datë 25.09.2015 me adresë ish fusha
e Aviacionit Godina 22 Ap. 9 Kati 3, kemi ngarkuar në SPE dhe kontratë paraprake shitje në mes
firmës private “YY Albanian Development &Construction” shpk dhe shpsf “Trezhnjeva” mbi bazën
e të cilës është bërë dhe akt miratimi i QKSH-së nga policia. Me dokumentacionin e paraqitur ne
kemi vërtetuar se kemi sallë operative të miratuar nga organi i policisë së shtetit dhe se nuk
kërkohet në DST që kjo kontratë të jetë e noterizuar vetëm citohet që të gjithë dokumentat duhet të
jenë orgjinale ose kopje të noterizuar. Vërtetimi hipotekor i kësaj pasurie time ashtu si dhe shumë
qytetarëve të tjerë në Shqipëri akoma nuk kanë dalë pavarsisht se dokumentat janë në hipotekë.
Kriteri që i shërben qëllimit të vendosur nga Ak-ja lidhur me provueshmërinë e kapaciteteve teknike
është plotësuar nga ana jonë pasi për Ak-në është e rëndësishme që oe nëpërmjet dokumentacionit
të paraqitur tq krijojnë bindjen se plotëson kriteret e kualifikimit e rëndësishme që të kem të
miratuar nga organi i policisë së shtetit QKSH-në si organ që bën miratimin atëherë noterizimi ose
jo i kontratës para noterit ose vërtetimi hipotekor nuk i shërben Ak-së. Po kështu kërkojmë QË
FIRMA “Eurogjici Security”shpk të skualifikohet pasi ka paraqitur ofertë nën koston ligjore, nuk
ka parashikuar detyrimet ligjore sipas ligjit. Firmat “Toni Security” shpk , “ Res-03” shpk,
“Arbana sha”, “NSS” shpk tu shtohert arsyeja e skualifikimit pasi janë nën koston e lejuar
ligjore.[...]
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II.10. Në datën 02.02.2017 me anë të shkresës nr.138/12 prot., është vënë në dijeni në lidhje me
refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.11. Në datën 06.02.2017 operatori ekonomik ankimuese “Trezhnjeva” shpk ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.12. Në datën 26.01.2017 operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk është njoftuar përmes sistemit
të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
Kontrata e qirasë së sallës operative nuk është e vlefshme pasi është bërë në kundështim me VKMnë nr. 469 datë 03.06.2015 (nuk është bërë tek noteri).
II.13. Në datën 30.01.2017 operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Autoritetit Kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me
argumentet se:
Nga ana e KVO-sënë datën 26.01.2017 në mënyrë elektronike është dërguar njoftim mbi
klasifikimin e shoqërive pjesmarrëse në këtë procedurë prokurimi dhe sipas këtij klasifikimi
rezulton se shoqëria jonë është skualifikuar me pa të drejtë me pretendimin se “Nuk ka paraqitur
vërtetim pronësie ose kontratë qiraje për sallën operative. (shpjegim; duhet të jetë kontrate
origjinale e noterizuar dhe e rregjistruar; Materiali i ofruar ska as firmë, as vulë noteri dhe bie në
kundërshtim me kodin civil)”.Kundështojmë skualifikimin pasi:
Së pari Ak-ja duhet të kualifikojë shoqërinë tonë pasi kemi plotësuar kërkesën e shprehur nga Ak-ja
në DST shtojca 7, kapaciteti teknik, ku Ak-ja ka kërkuar “Operatori duhet të vërtetojë se ka në
pronësi ose me qira ambiente për një sallë operative ( vërtetim pronësie në emër të shoqerisë apo
kontrate qiraje)”. Në dokumentat e tenderit kemi paraqitur vërtetimin e lëshuar nga DVP Tiranë
me nr. 189/392prot., datë 15.07.2016 në të cilin shprehet se shoqëria jonë ka të miratuar qendër
kontrolli miratuar nga DPQ Tiranë. Si dhe kemi paraqitur edhe aktin e miratimit lëshuar nga DPQ
Tiranë nr. 40/599prot. Datë 27.08.2015 në të cilin vërtetohet ekzistenca e qendrës së kontrollit
Tiranë.Si në përputhje me kërkesën e Ak-së kemi paraqitur edhe kontratën e qirasë së qendrës së
kontrollit Tiranë. Pra kërkesa e Ak-së shtojca 7 për “Operatori duhet të vërtetojë se ka në pronësi
ose me qira ambiente për një sallë operative ( vërtetim pronësie në emër të shoqerisë apo kontrate
qiraje)”, është plotësuar plotësisht për aq sa Ak-ja është shprehur dhe aq sa Ak ka kërkuar në
kërkesën e dhënë pasi kemi paraqitur në dokumentat e tenderit kontratën e qirasë së qendrës së
kontrollit me emërtimin “23 kontratë qiraje salla Tr Nazeri”.Pra pretendimi i autoritetit për
skualifikimin e shoqërisë nuk qëndron pasi kërkesa është përmbushur në përputhje me cfarë Ak-ja
ka kërkuar pasi autoriteti nuk është shprehur që kërkon edhe kontrate qiraje të bërë me akt noterial,
por ka thënë vetëm (vërtetim pronësie në emër të shoqërisë apo kontratë qiraje)dhe ne kemi
paraqitur kontratë qiraje. Pra kriteri i dhënë është përmbushur plotësisht. Kriteret për kualifikim
vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të
kapaciteteve dhe mundësisë së oe për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe
volumit të saj ak-ja përcakton kërkesat e vecanta për kualifikim të cilat janë të detyrueshme për tu
përmbushur nga oe pjesmarrës në procedurat e prokurimit. Oejanë të detyruar të përgatisin ofertat
në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dt dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
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dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.Në mbështetje të pikës 3 të nenit 66 të VKM-së
nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilin
përcaktohet se komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara duke kualifikuar vetëm ato
oferta që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dt.
Sa më sipër cituar, nisur nga fakti që arsyeja e paraqitjes së kontratës së qirasë apo vërtetimi i
pronësisë lidhet ngushtë me krijimin e bindjes së Ak-së se oe pjesmarrës dispononjë kapacitete
lidhur me qendrën e kontrollit apo sallës operative në rastin konkret kjo e fundit vërtetohet mëë së
miri me anë të dokumentacionit të paraqitur nga oe sikundër është vërtetimi i lëshuar nga DPQ,
dokument i cili krijon tërësisht bindjen e Ak-së për plotësimin e këtij kriteri. Në këtë kuptim kriteri
nuk mund të konsiderohet jo i përmbushur pasi oe me dorëzimin e kontratës së qirasë arrin të
krijojë bindjen e Ak-së mbi disponueshmërinë e qendrës së monitorimit, kapacitet i kërkuar në
kriteret e vecanta të kualifikimit . Të njëjtin qëndrim ka mbajtur KPP në rast të ngjashëm Vendimi
nr. 233/2016 ku komisioni shprehet sa më sipër. Ak-ja në vlerësimin e ofertave nuk mund të përdorë
asnjë kriter tjetër i cili nuk është përfshirë në kriteret e kualifikimit të përcaktuara në dt kjo në
kuptim të nenit 55 pika 2 të LPP-së. Ak-ja referuar LPP-së dhe RRPP-së në co kohë mund të bëjë
modifikimin e dokumentave të tënderit duke ia komunikuar këto ndryshime oe ndërmjet nxjerrjes së
një shtojce në SPE, dhe përderisa Ak-ja nuk shpreh se kontrata duhet me akt noterial nuk mund ta
përdorë si kriter skualifikimi.Referencë VKM-ja 469 së cilës Ak-ja i referohet sqarojmë se kjo VKM
është detyruese për institucionin e noterëve dhe jo për palët.
Gjithashtu referuar KC neni 803 dhe nenit 80 dhe nenit 197 gërma a). Përsa më sipër kontrata e
qirasë për sallën operative që kemi paraqitur është në përputhje me dispozitat ligjore.
Përfundimisht Ak-ja duhet të kualifikojë shoqërinë tonë pasi arsyeja e skualifikimit nuk i përket
asnjë kriteri të kërkuar në dst, pasi shoqëria jonë i ka përmbushur të gjitha kërkesat e dhëna nga
Ak-ja në dt për aq sa Ak-ja është shprehur dhe ka kërkuar.
Së dyti Autoriteti duhet të skualifikojë shoqërinë “Toni Security” shpk, “ Eurogjici Security”shpk,
“Res-03”shpk, “Arbana Sha” “NSS Ndreu Security Services” shpk, pasi ofertat e tyre është nën
koston ligjore të lejuar.Ak-ja duhet të skualifikojë të gjithë shoqëritë që kanë ofertuar nën vlerën
4.966.919,12 lekë pa TVSH.
Së treti Autoriteti duhet skualifikojë shoqëritë “Toni Security” shpk, “ Eurogjici Security”shpk,
“Res-03”shpk, “Arbana Sha” “NSS Ndreu Security Services” shpk, “Safe”shpk, “Internacional
Security Albania”shpk, “ “Ballazhi”shpk, “A-2000” shpk, “Trezhnjeva”shpk, “Siguria”shpk
“Cullhaj”shpk “Firdeus Security” shpk, “Oktapus” shpk “S.S.X.” shpk, “Dea Security” shpk,
“Mandi -2 K” shpk, “Start 2000” shpk, pasi nuk kanë përmbushur kërkesën e Ak-së shtojca 7
kapaciteti teknik ku Ak-ja ka kërkuar “Licencat përushtrimin e profesionit, e cila vërteton se oe
mund të ushtrojë aktivitetin në qarkun e Tiranës”. Këto shoqëri nuk kanë përmbushur kërkesën e
Ak-së pasi licencat profesionale (certifikatat e punonjësve) nuk janë të vlefshme brenda afatit 4vjecar referuar ligjit 75/2014neni 5 pika 5 për numrin e kërkuar nga Ak-ja. Pra këto shoqëri nuk
kanë vendosur në dt 10 certifikata të vlefshme brenda afatit 4 vjecar sipas ligjit nr. 75/2015. Pra
nuk kanë përmbushur kërkesën e Ak-së, referuar LPP-së dhe RRpp-sëduhet të skualifikohen të
gjitha ato shoqëri që nuk përmbushin kërkesat në tender.
II.14. Në datën 02.02.2017 me anë të shkresës nr.138/15 prot., është vënë në dijeni në lidhje me
refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
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II.15 .Në datën 09.02.2017, pala ankimuese “Nazeri 2000” shpk ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.16. Në datën 26.01.2017 operatori ekonomik “S.S.X.” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për kualifikimin e ofertës së tij.
II.17.Në datën 01.02.2017 operatori ekonomik ankimues “S.S.X.” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e ofertuesve ekonomikë pjesëmarrës në
tender, me argumentat si më poshtë:
[...]
Duke qënë se vlerësimi i ofertave është bërë në kundështim me ligjin atëherë në zbatim të neni 63 të
LPP-së dhe nenit 44 të Rr.PP-së po paraqesim këtë formular ankese pranë autoritetit kontraktor si
shkallë e parë e ankimit.
Në lidhje me kualifikimin e ofertës së shoqërisë “Eurogjici Security” shpk.
Oferta e kësaj shoqërie është nën koston minimale ligjore dhe si i tillë duhet të skualifikohej nga
ana e Kvo-së pasi nuk ka respektuar detyrimet minimale ligjore në lidhje me pagën, shtesat mbi
pagën sigurimet shoqërore etj. Kërkojmë skualifikimin e ofertës së kësaj shoqërie si ofertë nën
koston ligjore.
Në lidhje me kualifikimin e ofertës së shoqërisë “Safe” shpk.
Kërkojmë skualifikimin e ofertës së kësaj shoqërie pasi nuk ka vërtetuar se ka paguar detyriimet e
energjisë elektrike për muajin e fundit. Meqënëse data e hapjes së ofertave ka qënë data 16.12.2016
atëherë kjo shoqëri kishte detyrimin të vërtetonte se ka paguar detyrimet për muajin tetor 2016. Sa
më sipër kërkojmë skualifukimin e ofertës së shoqërisë “Safe”shpk për mangësinë e konstatuar.
Në lidhje me kualifikimin e ofertës së shoqërisë “Ballazhi” shpk .
Kërkojmë skualifikimin e ofertës së kësaj shoqërie pasi nuk ka plotësuar kriterin e kualifikimit në
lidhje me xhiron vjetore të dy viteve të fundit me vlerë sa vlera e fondit limit.
Në lidhje me kualifikimin e ofertës së shoqërisë “A-2000” shpk .
Kërkojmë skualifikimin e ofertës së kësaj shoqërie pasi nuk ka paraqitur leje për përdorimin e
armëve që të përputhet me kriteret e kërkuara të shërbimit. Theksojmë se ky është një nga kriteret e
kualifikimit të kapacitetit teknik të operatorëve ekonomikë.
Në lidhje me kualifikimin e ofertës së shoqërisë “Siguria” shpk .
Kërkojmë skualifikimin e ofertës së kësaj shoqërie pasi nuk ka paraqitur leje për përdorimin e
armëve që të përputhet me kriteret e kërkuara të shërbimit. Theksojmë se ky është një nga kriteret e
kualifikimit të kapacitetit teknik të operatorëve ekonomikë.
Në lidhje me kualifikimin e ofertës së shoqërisë “Cullhaj” shpk .
Kërkojmë skualifikimin e ofertës së kësaj shoqërie pasi nuk ka vërtetuar se ka paguar detyriimet e
energjisë elektrike për muajin e fundit. Meqënëse data e hapjes së ofertave ka qënë data 16.12.2016
atëherë kjo shoqëri kishte detyrimin të vërtetonte se ka paguar detyrimet për muajin tetor 2016.
Në lidhje me kualifikimin e ofertës së shoqërisë “Mandi 2 K” shpk .
Kërkojmë skualifikimin e ofertës së kësaj shoqërie pasi nuk ka paraqitur leje për përdorimin e
armëve që të përputhet me kriteret e kërkuara të shërbimit. Theksojmë se ky është një nga kriteret e
kualifikimit të kapacitetit teknik të operatorëve ekonomikë.
Në lidhje me kualifikimin e ofertës së shoqërisë “Firdeus Security” shpk .
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Kërkojmë skualifikimin e ofertës së kësaj shoqërie pasi dokumentacioni i paraqitur prej saj nuk
është i plotë dhe i rregullt, konkretisht
Shtojca 5 Deklaratë për specifikimet teknike nuk është sipas modelit të dokumentave të
tenderit të shallur nga Ak-ja dhe rrjedhimisht është e pavlefshme.
Shtojca 6 Deklaratë për konfliktin e interesit nuk është sipas modelit të dokumentave të
tenderit të shallur nga Ak-ja dhe rrjedhimisht është e pavlefshme.
Shtojca 8 Deklaratë mbi gjëndjen gjyqësore nuk është sipas modelit të dokumentave të
tenderit të shallur nga Ak-ja dhe rrjedhimisht është e pavlefshme.
Nuk ka paraqitur asnjë dokument që të vërtetojë se ka në pronësi ose me qira ambjente për
një sallë operative (vërtetim pronësie në emër të shoqërisë apo kontratë qiraje) Theksojmë se ky
është një nga kriteret e kualifikimit të kapacitetit teknik të operatorëve ekonomikë.
Nuk është paraqitur leje për përdorimin e armëve që të përputhet me kriteret e kërkuara të
shërbimit. Theksojmë se ky është një nga kriteret e kualifikimit të kapacitetit teknik të operatorëve
ekonomikë.
Nuk ka paraqitur listëpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për secilin muaj
(deri Tetor 2016).
II.18. Në datën 07.02.2017 me anë të shkresës nr.138/24 prot., është vënë në dijeni në lidhje me
refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.19. Në datën 13.02.2017, pala ankimuese “S.S.X” shpk ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.20. Në datën 09.02.2017, nëpërmjet shkresës nr. 215/1Prot., protokolluar me tonën nr. 176/2 datë
10.02.2017, si dhe shkresa nr. 215/15prot., datë 14.02.2017 protokolluar me tonën me nr. 197/2prot.
Datë 16.02.2017 është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, si dhe informacionit të autoritetit
kontraktor,
Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “NSS” shpk, për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin “ofertë nën koston e lejuar ligjore”, si dhe pretendimin e
operatorëve ekonomikë “Trezhnjeva” shpk , “Nazeri 2000” shpk dhe “S.S.X.” shpk për operatorin
ekonomik “Eurogjici Security” shpk me arsyetimin se “Oferta e kësaj shoqërie është nën koston
minimale ligjore” Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
[....]
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III.1.2. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Afatet e ekzekutimit:
Shërbimi i ruajtjes së Universitetit të Sporteve të Tiranës duhet të kryhet për periudhën 12 muaj.
Grafiku i ekzekutimit të shërbimit:
- Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve do të kryhet cdo ditë, për 24 orë, përfshirë dhe
ditët e Shtuna dhe të Djela si dhe ditët e Festave Zyrtare.
- Shërbimi do të kryhet me 2 vendroje fikse, të përcaktuara në ambientet e institucionit.
III.1.3. Në shtojcën 12 “Termat e Referencës ” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
Ruajtja dhe sigurimi i godinës dhe ambjenteve të Universitetit të Sporteve të Tiranës me roje civile
private për Vitin 2017. Qëllimi i kryerjes së shërbimit është parandalimi i cdo tentative ose veprimi
kriminal, qe ka për objekt vjedhjen ose dëmtimin e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme në
objektet që Autoriteti Kontraktor ka në administrim. Kjo do të realizohet nga Rojet Civile të cilat
gjatë kryerjes së shërbimit do të;
- Jenë të armatosur dhe me mjete të tjera mbrojtëse;
- Jenë të pajisur me radio-transmetuese që do të funksionojë sipas përcaktimeve të Licensës për
Ngritje dhe Shfrytezim Sistemi të Pavarur Radiotelekomunikacioni, me të cilën Shoqeria është
pajisur nga AEKP.
Objektet që do të merren nën ruajtje përbehen nga zyra, magazinë,arshivë,arkë. Këto ambjente
kanë mobilje, orendi zyrash, pajisje elektronike, bazë materiale, automjete të parkuara, dokumente
të rëndesishme etj. Godina kryesore me tre kate Godina e Rikonstruktuar e ish Konviktit ( Godina e
Re e UST-së) Godina me dy kate Godina e palestrës selojrave sportive Palestra e gjimnastikës dhe
e atletikës. Salla e konferencave dhe leksioneve Biblioteka dhe ndërtesa mbi të Parkimi Stadiumi
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olimpik dhe ambjentet e brendëshme sportive (fusha e volejbollit, basketbollit , hendbollit dhe
Fushat e Tenisit)
Detyrat:
• Të sigurohet ndërlidhja ndërmjet rojeve dhe të jepen instruksionet për sektorët që ka nën ruajtje.
• Shoqeria duhet të garantojë ruajtjen dhe sigurimin e objekteve nga cdo tentativë për vjedhje ose
dëmtim.
• Te njihet përdorimi praktik i mjeteve të MNZ.
• Shoqeria duhet të ketë të siguruar lidhjen me policinë e shtetit në përputhje me ligjin 8770 dt.
19.04.2001 “Për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike” neni 17,18.
Shpërndarja: 2 vend roje, shërbimi do të jetë 24 orë, 7 ditë në javë (përfshirë ditët e Shtuna –
Diela- Festa zyrtare) dhe me turne çdo 8 orë.
III.1.4. 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.”
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.1.5. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g” është
përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind më e madhe
se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
III.1.6. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është
e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000 (njëzetë e
dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës
normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë) lekë”.
III.1.7. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00
deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”, ndërsa referuar
nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompesohet me
një shtesë page jo më pak se 25% ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e punës së kryer
plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një jave
para ose pas kryerjes së saj. ”
III.1.8. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar
nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015 “Pёr kontributet e
detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.
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III.1.9. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar, kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga
autoriteti kontraktor. Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera, konstaton se
oferta ekonomike e operatorit ekonomik “NSS Ndreu Security Services” shpk, në total është nën
koston e lejuar ligjore pasi oferta e paraqitur është përllogaritur jo në përputhje me detyrimet e
përcaktuara nga legjislacionin në fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë për turnin e II
dhe të III, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7 %, e rrjedhimisht nuk mjaftojnë për
mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në
përputhje me aktet ligjore dhe nëligjore në fuqi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “NSS Ndreu Security Services” shpk nuk qëndron,
Ndërsa në lidhje me ofertën ekonomike të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk
Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera konstaton se oferta ekonomike e
operatorit ekonomik Eurogjici Security” shpk, në total është në koston e lejuar ligjore pasi oferta e
paraqitur është përllogaritur në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga legjislacionin në fuqi për
pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë për turnin e II dhe të III, sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore në masën 16.7 %, e rrjedhimisht mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn
e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe nëligjore në
fuqi.
Sa më sipër pretendimi i operatorëve ekonomikë “Trezhnjeva” shpk , “Nazeri 2000” shpk dhe
“S.S.X.” shpk për operatorin ekonomik “Eurogjici Security” shpk nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk, për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin “Nuk ka paraqitur vërtetim pronësie
ose kontratë qiraje për sallën operative. (shpjegim; duhet të jetë kontrate origjinale e noterizuar
dhe e rregjistruar; Materiali i ofruar ska as firmë, as vulë noteri dhe bie në kundërshtim me kodin
civil).”, si dhe pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk për kundështimin
e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin “Kontrata e qirasë së sallës operative nuk është e
vlefshme pasi është bërë në kundështim me VKM-në nr. 469 datë 03.06.2015 (nuk është bërë tek
noteri)” Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.2.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, rezulton se nga
autoriteti kontraktor është përcaktuar:
Operatori duhet të vërtetojë se ka në pronësi ose me qira ambiente për një sallë operative ( vërtetim
pronësie në emër të shoqerisë apo kontrate qiraje)
III.2.3. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik në përmbushje të
kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
“Trezhnjeva”shpk
-

Akt miratimi nr. 334/78 datë 25.09.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Tiranë
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-

-

Performancë e Subjektit “Trezhnjeva” shpk 245/119 prot datë 07.12.2016, lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë me anë të së cilës konfirmohet ndër të tjera se subjekti
disponon Qendër Kontrolli me adresë: jashtë selie, ish fusha e Aviacionit Pall. Nr. 22 Ap.9,
kati I 3 të Tiranë.
Kontratë shitje paraprake datë 09.10.2012 lidhur ndërmjet shoqërisë “YY Albanian
Development &Construction” shpk në cilësinë e shitësit dhe Z. A.T. Administrator i shpsf
“Trezhnjeva”shpk në cilësine e blerësit.

“Nazeri 2000”
- Akt miratimi nr. 40/599 datë 27.08.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Tiran
- Performancë e Subjektit “Nazeri 2000” shpk 189/392 prot datë 15.07.2016, lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë me anë të së cilës konfirmohet ndër të tjera se subjekti
disponon Qendër Kontrolli me adresë: Rruga “Kavajës”Tiranë.
- Kontratë qiraje datë 06.07.2016 lidhur ndërmjet Z. D.N. në cilësinë e qiradhënësit dhe Z.
shpsf “Nazeri 2000” shpk përfaqësuar nga Z. D. N. në cilësine e qiramarrësit.
III.2.4. 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.”
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.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë të cilët
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se gëzojnë të gjitha kapacitetet në
funksion të realizimit me sukses të kontratës. Autoriteti kontraktor duhet ta konsiderojë një ofertë të
vlefshme, kur ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit.
III.2.6. Referuar sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonomikë
ankimues me anë të dokumentacionit të paraqitur kanë provuar se disponojnë qendër kontrolli
vendodhja e së cilës konfirmohet mësëmiri në aktin e miratimit dhe në vërtetimin e performancës së
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, gjë që i jep mundësi autoritetit kontraktor të
verifikojë këtë kapacitet në cdo moment të procedurës.Qëllimi i vendosjes së kriterit nga ana e
autoritetit kontraktor bëhet për të krijuar bindjen e këtij të fundit se operatorët ekonomikë
dispononjë qendër kontrolli në një nga mënyrat e parashikuara në ligj. Dokumentacioni i paraqitur
nga operatorët ekonomikë është në përmbushje të kriterit kualifikues të vendosuar nga autoriteti
kontraktor në këtë procedurë prokurimi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesëve qëndron.
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III.3. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk si dhe operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” shpk për operatorët e tjerë ekonomikë pjesëmarrës, “Toni Security” shpk;
“Res-03” shpk; “Arbana sha” Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i këtyre shoqërive është
përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 26.01.2017, 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 kryer nuk rezulton që këta operatorë ekonomikë të kenë
paraqitur ankesë në KPP në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorëve ekonomikë “Trezhnjeva” shpk si dhe “Nazeri 2000” shpk
për operatorët e tjerë ekonomikë pjesëmarrës, “Toni Security” shpk; “Res-03” shpk; “Arbana sha”
nuk do të merret në shqyrtim.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomikë “Trezhnjeva” shpk si dhe “Nazeri 2000”
shpk për operatorin ekonomik “NSS Ndreu Security Services” shpk, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se, nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi, referuar
gjykimit mësipër në pikën III.1.9., gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik “NSS Ndreu
Security Services” shpk, do të vijojë të ngelet e skualifikuar edhe pas ankimit në KPP, duke mos
pasur më interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
III.5.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik“Nazeri 2000” shpk për skualifikimin e
operatorëve ekonomikë “Toni Security” shpk, “ Eurogjici Security”shpk, “Res-03”shpk, “Arbana
Sha” “NSS Ndreu Security Services” shpk, “Safe”shpk, “Internacional Security Albania”shpk, “
“Ballazhi”shpk, “A-2000” shpk, “Trezhnjeva”shpk, “Siguria”shpk “Cullhaj”shpk “Firdeus
Security” shpk, “Oktapus” shpk “S.S.X.” shpk, “Dea Security” shpk, “Mandi -2 K” shpk, “Start
2000” shpk, me arsyetimin se: nuk kanë përmbushur kërkesën e Ak-së shtojca 7 kapaciteti teknik ku
Ak-ja ka kërkuar “Licencat përushtrimin e profesionit, e cila vërteton se oe mund të ushtrojë
aktivitetin në qarkun e Tiranës, Këto shoqëri nuk kanë përmbushur kërkesën e Ak-së pasi licencat
profesionale (certifikatat e punonjësve) nuk janë të vlefshme brenda afatit 4-vjecar referuar ligjit
75/2014neni 5 pika 5 për numrin e kërkuar nga Ak-ja. Pra këto shoqëri nuk kanë vendosur në dt 10
certifikata të vlefshme brenda afatit 4 vjecar sipas ligjit nr. 75/2015. Pra nuk kanë përmbushur
kërkesën e Ak-së, referuar LPP-së dhe RRpp-sëduhet të skualifikohen të gjitha ato shoqëri që nuk
përmbushin kërkesat në tender”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Referuar 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
shqyrton paraprakisht ankesën nga ana formale duke verifikuar (krahas juridiksionit administrativ
dhe kompetencës lëndore, legjitimimit të ankimuesit dhe respektimit afateve), edhe “elementet e
domosdoshëm të ankesës” sipas përcaktimeve të nenit 17, “Forma dhe përmbajtja e ankesës”, pika
3: Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me: a) provat dokumentare, të cilat ankimuesi
kërkon të shqyrtohen nga Komisioni;”
III.5.2. Bazuar në sa mësipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimet e tyre, ankimuesi duhet
të kishin shoqëruar ankesën e tij me prova, indicje dhe argumenta ose dokumentacionin përkatës, në
bazë të të cilave do të shqyrtohej ankesa. Vlen të ritheksojmë se Komisioni i Prokurimit Publik
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është organi më i lartë administrativ, i cili në kuptim të nenit 52 të LPP dhe nenit 64 e 65 të VKM
nr. 914, datë 29.012.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, shqyrton
ankesat mbi vendimet e marra nga Autoriteti Kontraktor, por ligjvënësi qartazi i ka ndarë detyrat
dhe kompetencat e këtyre dy organeve. Pra, KPP nuk mund të marrë tagrin e KVO-së dhe të
rivlerësojë në themel procedurën e prokurimit publik mbi bazën e pretendimeve a-priori të pa
argumentuara të operatorëve ekonomik ankimues të cilët mund lehtësisht të ngrejnë pretendime për
të gjithë operatorët ekonomikë pjesmarrës pa pasur asnjë provë apo indicje argumentuese se ku e
bazojnë ankesën e tyre.
III.5.3. Komisioni i Prokurimit Publik thekson dallimin e qartë – në gjykimin e tij, ndërmjet një
pretendimi të një operatori ekonomik që ngre shqetësim mbi vlerësimin hipotetikisht të gabuar të
ofertës së vetë atij nga ana e autoritetit kontraktor, nga njëra anë dhe, pretendimit/pretendimeve të
këtij operatori apo të cilitdo operatori pjesmarrës në një procedurë prokurimi publik ndaj mënyrës
së vlerësimit të autoritetit kontraktor për operatorët e tjerë konkurrentë në këtë procedurë, nga ana
tjetër.
III.5.4 Në rastin e parë, kur interesi është absolut dhe i drejtpërdrejtë, barra e provës për të
argumentuar shkeljet e pretenduara të autoritetit, ndonëse sërish qëndron mbi ankimuesin, në
gjykimin e KPP është arsyeshmërisht më e lehtë. KPP e mirëkupton pozitën e operatorit dhe, në
kuptim të misionit të tij për të siguruar eficencën e procedurave të prokurimit publik, përmes nxitjes
së pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë, vlerëson se duhet të adoptojë një qendrim pro-aktiv, në
krah të operatorit ankimues. Në rastin e dytë, kur operatori pjesmarrës në një procedurë ankohet në
lidhje me ofertat e operatorëve konkurrentë, pesha specifike e barrës për të provuar paligjshmërinë
hipotetike të këtyre të fundit është e plotë dhe qendron mbi pretenduesit, ndërkohë që KPP adapton
një pozicion re-aktiv, në pritje të argumenteve të plotë provues se përse vlerësimi i autoritetit
kontraktor ka qenë i gabuar, sipas ankimuesit.
III.5.5. Një ankim në total për të gjithë pjesmarrsit në procedurë pa argumente të arsyeshme apo
indicje të qarta, mbi të gjithë apo shumicën e elementëve përbërës të ofertës së
konkurrentit/konkurrentëve të kualifikuar përpara tij, do të konsiderohet abuziv, në kundërshtim me
qëllimin e veprimtarisë së Komisionit, pasi cënon efikasitetin dhe shpejtësinë e procedurës së
prokurimit publik dhe nuk do të merret në shqyrtim nga KPP.
III.5.6. KPP është paraparë nga ligji si një quasi gjykatë. Si e tillë në vendimarrjen e tij, Komisioni i
Prokurimit Publik zbaton parimet kryesore të së drejtës. Komisioni i Prokurimit Publik refuzon të
vendoset në pozitën e avokatit të ankimuesit e të investohet mbi një ankim i cili nuk mbështetet në
asnjë argument, por vetëm mbi pretendime hipotetike e dyshime të paarsyeshme.
Për rrjedhojë pretendimet e ankimuesit “Nazeri” shpk nuk merren shqyrtim.
III.6. Lidhur me pretendimin e opeartorit ekonomik “S.S.X.” shpk për operatorët ekonomikë “Safe”
shpk dhe “Cullhaj”shpk me arsyetimin se “nuk ka vërtetuar se ka paguar detyriimet e energjisë
elektrike për muajin e fundit. Meqënëse data e hapjes së ofertave ka qënë data 16.12.2016 atëherë
kjo shoqëri kishte detyrimin të vërtetonte se ka paguar detyrimet për muajin tetor 2016” Komisioni
i Prokurimit Publik, vëren se:
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III.6.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti Finaciar”, rezulton se nga
autoriteti kontraktor është përcaktuar:
Nje vertetim nga OSHE qe ka paguar detyrimet per Vitin 2016 (Janar-Tetor 2016)
III.6.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik në përmbushje të
kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

-

Vërtetim Debie Nr.9741 prot datë 24.11.2016 me përmbajtje si vijon: Vërtetojmë se
kërkuesi Safe sh.p.k nga verifikimet në sistemin e faturimit për kontratat me kod ……..
përdorues i së cilës është Safe sh.p.k rezulton të ketë në total 0 lëkë detyrime për faturat e
energjisë elektrike vlerë e llogaritur deri në datën 23.11.2016 duke përfshirë faturën
koherentë të muajit Tetor 2016
Vërtetim Debie Nr.9852 prot datë 30.11.2016 me përmbajtje si vijon: Vërtetojmë se
kërkuesi Cullhaj sh.p.k nga verifikimet në sistemin e faturimit për kontratat me kod ……..
përdorues i së cilës është Cullhaj sh.p.k rezulton të ketë në total 0 lëkë detyrime për faturat e
energjisë elektrike vlerë e llogaritur deri në datën 25.11.2016 duke përfshirë faturën
koherentë të muajit Tetor 2016

III.6.3. 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.”
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.6.4. Referuar sa më sipër Komisioni gjykon se operatorët ekonomikë Safe sh.p.k dhe Cullahj
sh.p.k kanë dorëzuar dokumentacion të vlefshëm në përputhje me kriterin e vecantë të kualifikimit
të përcaktuar nga autoriteteti kontraktor në dokumentat e tenderit duke vërtetuar shlyerjen e
detyrimeve të energjisë elektrike deri në muajin Tetor 2016.
Sa më sipër pretendimet e ankimuesit nuk qëndrojnë.
III.7. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k për skualifikimin e
operatorëve ekonomikë “A 2000” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Mandi 2 K” sh.p.k, “Firdeus Security”
sh.pk me argumentin se “Nuk kanë paraqitur leje për përdorimin e armëve që të përputhet me
kriteret e kërkuara të shërbimit. Theksojmë se ky është një nga kriteret e kualifikimit të kapacitetit
teknik të operatorëve ekonomikë”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.7.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” “Kapaciteti teknik” të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet”:
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-

Leje për përdorimin e armëve që të përputhet me kriteret e kërkuara të shërbimit.

III.7.2. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5 përcaktohet: “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; …ndërsa po këtu pika 2 përcaktohet: 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.7.3. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 27, pika “c” parashikon
se [...] punonjësi i shërbimit ka përgjegjësi të mbajë, sipas rregullores, armatimin personal e
pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shënjat dhe simbolet e SHPSF-së, vetëm gjatë kryerjes së
detyrës, si dhe të përdorë armën sipas legjislacionit në fuqi.
III.7.4. Në Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, Kreu V, Nëndarja “A”, pika 3, gërma “a”, parashikohet se: “Shoqëria private e sigurisë
fizike për realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim dhe pajisje të shërbimit, si
më poshtë: a) armatim personal sipas ligjit “Për armët”[…]”.
III.7.5. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 Kreu III, pika 1
dhe 2 parashikon se:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar dhe për ushtrimin e
veprimtarisë së SHPSF-së lidh kontrata, për kryerjen e shërbimit privat të sigurisë fizike. Kontrata
ndërmjet palëve përmban:
a. Numrin e punonjësve të shërbimit;
b. Rregullat për regjimin e hyrjes dhe të daljes nga objekti;
c. Mënyrën e ruajtjes së objektit(skema e objektit), numrin e vendrojeve
d. Llojin e armatimit, pajisjet dhe mjetet e shërbimit;
e. Llojin e uniformës, simbolet dhe shenjat dalluese.
Ndërsa sipas pikës 5, po këtu thuhet: “Drejtuesi teknik përcakton rregullat e funksionimit të
SHPSF-së në lidhje me ruajtjen e objektit, personit apo shoqërimin e vlerave monetare në lëvizje si
dhe përpilon plandislokimin për cdo objekt së bashku me skemat e ruajtjes dhe plane të vecanta
ruajtjeje për situata emergjente
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor për leje per mbajtje dhe
perdorimin e armes nuk është parashikuar në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara, ku
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përcaktohet qartë se operatori ekonomik është i detyruar të pajiset me armë vetëm kur shpallet
fitues dhe ka lidhur kontratën me autoritetin kontraktor, pasi vetëm atëherë drejtuesi teknik përpilon
plandislokimin për objektet që merren në ruajtje nga shoqëria dhe përcakton punonjësit që do të
kryejnë shërbimin në këto objekte.
Gjithashtu referuar bazës ligjore sa më sipër përcaktohet qartë se çdo person i pajisur me
çertifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, ka të drejtën për përdorimin edhe
të armës së zjarrit. Në këtë kontekst, çdo person i pajisur me leje/çertifikatën si punonjës shërbimi,
ka të drejtë për përdorimin e armës së zjarrit.
Komisioni 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 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.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron
III.8. Lidhur me pretenidmin e operatorit ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k për skualifikimin e
operatorit ekonomik “Ballazhi” sh.p.k me argumentin se “Kërkojmë skualifikimin e ofertës së kësaj
shoqërie pasi nuk ka plotësuar kriterin e kualifikimit në lidhje me xhiron vjetore të dy viteve të
fundit me vlerë sa vlera e fondit limit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.8.1. Në shtojcën “Modifikim mbi dokumentat e tenderit” të publikuar nga autoriteti kontraktor
më datë 05.12.2016 përckatohet se:
Pika 2.1. Kapaciteti finaciar Lidhur me gjendjen ekonomike e finaciare kandidatët duhet të
plotësojnë kërkesat minimale:
Ishte
Xhiroja mesatare vjetore e 2 viteve të fundit duhet të ketë një vlerë jo më të ulët se ajo e vlerës së
kontratës.
Behet:
Xhiroja mesatare vjetore e 2 viteve të fundit duhet të ketë një vlerë më të ulët se ajo e vlerës së
kontratës që prokurohet.
III.8.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se operatori ekonomik
“Ballazhi” sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

Vërtetim Nr.5088/2 datë 21.01.2016 me përmbajtje si vijon: Vërtetojmë se tatimpaguesi
Ballazhi sh.p.k në bazë të situatës finaciare të paraqitur në vitet e mëposhtme ka raportuar
të ardhura nga shitja e mallrave shërbimeve si më poshtë:
Viti 2013
Viti 2014

11,090,910 lekë
10,703,501 lekë
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Viti 2015

12,907,204 lekë

III.8.3.Në nenin 46, pika 1 gërma “c” e ligjit nr.9643 datë 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: c) 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 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.8.4. Refruar sa më sipër Komisioni gjykon se operatori ekonomik “Ballazhi” sh.p.k nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur dëshmon se jo vetëm përmbush kriterin lidhur me vlerën e xhiros
vjetore por e kalon disa herë atë.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.9. Lidhur me pretndimin e operatorit ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k për skualifkimin e
operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k me argumentat se “Shtojca 5 Deklaratë për
specifikimet teknike nuk është sipas modelit të dokumentave të tenderit të shallur nga Ak-ja dhe
rrjedhimisht është e pavlefshme; Shtojca 6 Deklaratë për konfliktin e interesit nuk është sipas
modelit të dokumentave të tenderit të shallur nga Ak-ja dhe rrjedhimisht është e pavlefshme;
Shtojca 8 Deklaratë mbi gjëndjen gjyqësore nuk është sipas modelit të dokumentave të tenderit të
shallur nga Ak-ja dhe rrjedhimisht është e pavlefshme” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.9.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 1 e dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:
b) Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike sipas shtojcës 5
c) Deklaratë mbi konfliktin e interesit sipas shtojcës 6
III.9.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se operatori ekonomik
“Firdeus Security” sh.p.k ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

Shtojca 5 “Deklaratë mbi Përmbushjen e Specifikimeve Teknike dhe Termave të Referecës”
Deklaratë mbi Konfliktin e Interesave.

III.9.3. Referuar sa më sipër Komisioni konstaton se operatori ekonomik Firdeus Security ka
dorëzuar deklaratat e përcaktuara në dokumentat e tenderit sipas formatit zyrtar të publikuar nga
Agjencia e Prokurimit Publik. Në këtë kuptim Komsioni gjykon se operatori ekonomik ka
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përmbushur kriteret kualifikuese në përputhje me përcaktimet të dokumentat e procedurës së
prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.

III.10. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues SSX sh.p.k për skualifikimin e
operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k me argumentin se “Nuk ka paraqitur listëpagesat e
sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për secilin muaj (deri Tetor 2016).
III.10.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifkimit” “Kapaciteti teknik” të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:
Listpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për secilin muaj (deri Tetor 2016)
III.10.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se operatori ekonomik
“Firdeus Security” sh.p.k ka dorëzuar:
-

Formularët e deklarimit të “Listpagesve të Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore,
Shëndetësore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga Punësimi” për periudhën Janar –Tetor 2016.

III.10.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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.”
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.10.4. Referuar sa më sipër Komisioni gjykon se operatori ekonomik “Firdeus Security” ka
dorëzuar dokumentacionin lidhur me listpagesat e sigurimeve shoqërore e shëndetësore për të gjithë
periudhën e kërkuar në dokumnetat e procedurës së prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.11. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k për skualifikimin e
operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k me argumentin se “Nuk ka paraqitur asnjë dokument
që të vërtetojë se ka në pronësi ose me qira ambjente për një sallë operative (vërtetim pronësie në
emër të shoqërisë apo kontratë qiraje) Theksojmë se ky është një nga kriteret e kualifikimit të
kapacitetit teknik të operatorëve ekonomikë”, Komisioni i Prokurimit Publi vëren se,
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III.11.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, rezulton se nga
autoriteti kontraktor është përcaktuar:
Operatori duhet të vërtetojë se ka në pronësi ose me qira ambiente për një sallë operative ( vërtetim
pronësie në emër të shoqerisë apo kontrate qiraje)
III.11.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik në përmbushje
të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
Vërtetim dhe Performancë Nr.326/266 Prot datë 30.11.2016 lëshuar nga Drejtoria Vendore
e Policisë me anë të së cilës vërtetohet se subjekti “Firdeus Security” sh.p.k me shkresën nr.99260
datë 25.09.2015 I DVP Tiranë ka miratuar qendrën e kontrollit
Akt Miratimi “Për Qendrën e Kontrollit” të SHPSF Nr.99/260 Prot datë 25.09.2015
Kontratë Nr. 95Rep.Nr. 12/3 Kol datë 04.03.2014
III.11.3. 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.”
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.11.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë të cilët
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se gëzojnë të gjitha kapacitetet në
funksion të realizimit me sukses të kontratës. Autoriteti kontraktor duhet ta konsiderojë një ofertë të
vlefshme, kur ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit.
III.11.5. Referuar sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Firdeus
Security” sh.p.k me anë të dokumentacionit të paraqitur provon se disponon qendër kontrolli
vendodhja e së cilës konfirmohet mësëmiri në aktin e miratimit dhe në vërtetimin e performancës së
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, gjë që i jep mundësi autoritetit kontraktor të
verifikojë këtë kapacitet në cdo moment të procedurës. Qëllimi i vendosjes së kriterit nga ana e
autoritetit kontraktor është për të krijuar bindjen e këtij të fundit se operatorët ekonomikë
dispononjë qendër kontrolli në një nga mënyrat e parashikuara në ligj. Dokumentacioni i paraqitur
nga operatori ekonomik është në përmbushje të kriterit kualifikues të vendosuar nga autoriteti
kontraktor në këtë procedurë prokurimi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
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Për sa 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”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri

Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur “Trezhnjeva” shpk dhe Nazeri 200 sh.p.k për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF 60045-11-24-2016 me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes me roje civile e godinave dhe territorit të UST-së për Vitin 2017”, me fond limit
5.524.166
lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 11.01.2017, nga autoriteti kontraktor,
Universiteti i Sporteve Tiranë.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “NSS Ndreu Security
Services” shpk dhe SSX sh.p.k për procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Trezhnjeva” shpk dhe “Nazeri 2000” shpk duke i kualifikuar kёta operatorë.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryer.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Trezhnjeva” shpk,Nazeri 200 sh.p.k
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 176 Prot; Datë 06.02.2017

Nr.178 Prot; Datë 06.02.2017

Nr. 197 Prot; Datë 09.02.2017

Nr.215Prot; Datë 13.02.2017
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