VENDIM
K.P.P.670/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 08.10.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi
skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. në procedurën
e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr.REF-75884-06-21-2018
me objekt: Loti II: “Ruajtja dhe shoqërimi i vlerave monetare nga zyrat
e KNK drejt filialeve të bankave për Qarkun Vlorë (Sarandë, Delvinë,
Ksamil))”, me fond limit 3,660,032.34 lekë pa tvsh, zhvilluar në datën
17.07.2018, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike sh.a. Gjirokastër. Gjithashtu ankimuesi “Nazeri
2000” shpk pretendon skualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Anakonda Security” sh.p.k., “Myrto Security Security” sh.p.k.,
“Eurogjici Security” sh.p.k.,në procedurën e mësipërme të prokurimit.
Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi
skualifikimin e operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. në
procedurën e mësipërme të prokurimit.

Autoriteti kontraktor:

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.
Adresa: Rruga “ 18 Shtatori, Pallati 6 kate, përballë Gjykatës Gjirokastër.

Ankimues

“Nazeri 2000” shpk
Adresa: Rruga e Kavajës, Qendra Condor, Kati II, Tiranë.
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“Myrto Security” shpk
Adresa: Rruga “Brigada 11 Sulmuese”, Lagjia “Kastrioti”, godina e
Albtelecom, Fier.

Subjekt i interesuar:

“Anakonda Security” sh.p.k.
Adresa: Lagjia “15 Shtatori” banesë një katëshe, nr.32 Tepelenë

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 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
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë interes për 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 vlerëson se operatorët ekonomikë 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, dhe më pas
kanë 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.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të
Prokurimit Publik;
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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 22.06.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr.REF-75884-06-21-2018 me objekt: Loti II: “Ruajtja dhe
shoqërimi i vlerave monetare nga zyrat e KNK drejt filialeve të bankave për Qarkun Vlorë (Sarandë,
Delvinë, Ksamil)”, me fond limit 3,660,032.34 lekë pa tvsh, zhvilluar në datën 17.07.2018, nga
autoriteti kontraktor, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Gjirokastër.
II.2. Në datën 17.07.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Në datën 23.07.2018, autoriteti kontraktor ka bërë vlerësimin e procedurës së prokurimit. Referuar
dokumentacionit të paraqitur nga ankimuesi në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët
ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “SH.P.S.F "Snajper Security” shpk
2. “Myrto Security” shpk
3. “Nazeri 2000” shpk
4. “Anakonda Security” shpk

pa dokumentacion
2,983,032
lekë
3 638 232
lekë
3,660,032.34
lekë

skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar

II.4. Në datën 23.07.2018 operatori ekonomik ”Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij, në procedurën e
mësipërme të prokurimit, për arsyet si më poshtë vijon:
-Qendra e kontrollit është miratuar në datën 26.08.2015, pra është jashtë afatit dy vjecar kreu VII,
gërma c ,pika 5 sipas udhëzimit nr 130 dt 5.03.2018 të Ministrit të Brendshëm për funksionimin e
shërbimit privat të sigurisë fizike.
II.5. Në datën 26.07.2018 operatori ekonomik ankimues ”Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur fillimisht
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës
së tij, në procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi me argumentat si më poshtë vijon:
[...] Në përmjet kësaj ankese duam të bëjmë prezent një problem që konsiston në shkeljet e kryera nga
autorityeti kontraktor Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Gjirokastër, për
procedurën e prokurimit të zhvilluar në datën 17.07.2018me objekt : Loti II: “Ruajtja dhe shoqërimi i
vlerave monetare nga zyrat e KNK drejt filialeve të bankave për Qarkun Vlorë (Sarandë, Delvinë,
Ksamil)”si më poshtë:
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nga ana e AK-së në datën 23.07.2018 në mënyrë elektronike është dërguar njoftim mbi klasifikimin e
shoqërive pjesmarrëse në këtë procedurë prokurimi dhe sipas këtij klasifikimi rezulton se është
skualifikuar shoqëria jonë me pretendimin : “-Qendra e kontrollit është miratuar në datën 26.08.2015,
pra është jashtë afatit dy vjecar kreu VII, gërma c ,pika 5 sipas udhëzimit nr 130 dt 5.03.2018 të
Ministrit të Brendshëm për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike.”. Duke qënë se arsyeja e
skualifikimit është e padejtë dhe nuk qëndron po ju paraqesim argumentimin tonë si më poshtë: Së pari
Autoriteti kontraktor duhet të kualifikojë shoqërinë tonë pasi arsyeja e skualifikimit nuk qëndron pasi
Në dst autoriteti kontraktor ka kërkuar: Akti-Miratimi ”Per qendren e Kontrollit te SHPSF” leshuar
nga Drejtoria e Policise se Qarkut Vlorë, konform nenit 22 te Ligjit nr.75/2014.Nga ana jonë në
përputhje me kërkesën e dhënë nga AK-ja në dst është paraqitur akti i miratimit për qendrë e kontrollit
të SHPSF lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Vlorë, konform nenit 22 të Ligjit 75/2014, kjo në
përputhje dhe në përmbushje të kërkesës së dhënë në dst për aq sa autoriteti është shprehur.
Për më tepër në vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Vlorë nr. 4848/1
prot datë 21.06.2018 shpeh se shoqëria jonë ka qendër kontrolli të miratuar nga DVP Vlorë, pra akti i
miratimit është i vlefshëm. Pra autoriteti përgjegjës shtetëror që ka kompetencën për qendrën e
kontrollit ka përcaktuarse kemi qendër kontrolli të miratuar, pra akti i miratimit është i vlefshëm dhe
pretendimi i ak-së nuk qëndron.
Gjithshtu sqarojmë se udhëzimi nr. 130 datë 05.03.2018 nuk ka fuqi papavepruese, tek ky udhëzim
shprehet se ”Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në flëtoren Zyrtare”. Ai është i botuar në fletoren nr.
31 datë 09.03.2018 dhe nuk ka fuqi mbi aktet e dala para hyrjes në fuqi. Për këtë arsye akti i miratimit
që këmi paraqitur në tender është i vlefshëm dhe është nxjerrë në përputhje me ligjin 75/2014 për
shpsf-TË.
Përsa më siëpr autoriteti duhet të kualifikojë shoqërinë tonë pasi arsyeja e skualifikimit nuk qëndron
dh është e pabazuar. Ne kemi përmbushur të gjitha kërkesat sipas asaj që autoriteti është shprehur dhe
ka kërkuar n dst.
Së dyti autoriteti duhet të shtojë arsye skualifikimi për shoqërinë ”Myrto Security” shpk pasi nuk
përmbush kërkesën e dhënë nga AK-ja në dst kapaciteti teknik pika 2.3. (h) dhe (g) pasi kjo shoqëri nuk
ka 3 (tre) automjete të blinduara në DVP Vlorë, tre autorizime nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
si dhe nuk ka 3 shofera të cilët figurojnë tek Autorizimet e Mjeteve të blinduara të lëshuara nga
Drejtori i Përgjithshëm i Plocisë së Shtetit për mjetet e deklaruara në DVP Vlorë sipas kërkesë së
dhënë nga ak-ja në dst. Si dhe kjo shoqëri nuk përmbush kërkesën e dhënë tek kapaciteti ligjor dhe
kapaciteti teknik gërma e për 9 punonjës me certifikata të vlefshme duke përfshirë këtu edhe 3 shoferat
të cilët duhet të jenë tek lista emërore e DVP Vlorë dhe të kenë certifikata të vlefshme.
Së treti Autoriteti duhet të skualifikojë shoërinë ”Anakonda Security” shpk pasi nuk përmbush kërkesën
e dhënë në dst kapaciteti teknik gërma g) pasi kjo shoqëri nuk ka siguruar në listëpagesë për periudhën
e kërkuar (Shkurt 2018 Mars 2018 Prill 2018) Drejtuesin Teknik E.M. sipas QKB e ka emëruar si
drejtues teknik që prej datës 31.07.2018, ndërkohë që nuk e ka pasqyruar në listëpagesën e muajit
Shkurt 2018 dhe Mars 2018.10.02
Së katërti Autoriteti kontraktor duhet të skualifikojë ”Anakonda Security” shpk pasi nuk plotëson
kërkesn për drejtues teknik pasi në vërtetimin e Drejtorisë së Policisë shprehet se ka për drejtues teknik
Z.D.B. të cilin sipak ekstraktit të QKB-së e ka larguar që prej 31.07.2017, pra nuk e ka me Drejtues
Teknik. Si dhe kjo shoqëri nuk ka paraqitur licencë të shoqërisë për ushtrimin e aktivitetit ”Shërbimit të
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ruajtjes dhe/ose sigurisë fizike”, nënkategoria 1.3.B. lëshuar ngaQKL-ja ku në vendimin e së cilës të
ketë pasqyruar si drejtues teknik Z. E.M. të cilin e ka drejtues teknik të shoqërisë për kategorinë 1.3.B.
që prej datës 31.07.2017.Së pesti Autoriteti kontraktor duhet të kualifikojë ”Anakonda Security” shpk
pasi nuk përmbush kërkesën e dhënë në dst për 3 shofera të cilët figurojnë tek autorizime të mjeteve të
blinduara të lëshuara nga Drejtori i Përgjithshëm i policisë së Shtetit për tre mjetet e deklaruara në
DVP Vlorë pasi certifikatat e tre shoferëve që rezultojnë në autorimin e mjeteve blin duhet të jenë në
listën emërore lëshuar nga DVP Gjirokastër nuk kanë certifikatë brenda afatit 4 vjecar të vlefshërisë
pra janë me certifikatë të pavlefshme.
Pëërfundimisht ng argumentimi i bërë sa më sipër kërkojmë nga ana e AK-së të bëhet kualifikimi i
shoqërisë sonë pasi arsyeja e skualifikimit nuk qëndron, pra skualifikimi është bërë në mënyrë të
njëanëshme dhe të padrejtë. Si dhe të skualifikohet shoqëria ”Anakonda Security” shpk dhe ”Myrto
Security” shpk pasi nuk përmbushin kërkesat në dst.

II.6. Në datën 31.07.2018, me shkresën nr. 954 prot, datë 31.07.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk si më poshtë vijon:[…]
Në lidhje me pikën e parë të ankesës ku pretendohet se akti i miratimit të Qendrës së Kontrollit është
paraqitur brenda afatit të vlefshmërisë bëjmë me dije se:
Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit është miratuar më datën 26.08.2015, pra tej afatit të
përcaktuar në Kreu VI gërma d) pika 5 e Udhëzimit nr. 130 datë 05.03.2018 të Ministrit të Brendshëm.
Referuar datës së hapjes së tenderit (data 17.07.2018) ka hyrë në fuqi Udhëzimini nr. 130 datë
05.03.2018 dhe janë aplikuar dispozitat e këtij Udhëzimi.
Për këtë arsye kjo pikë e ankesës nuk qëndron.
Sa i takon pilkkave të tjera të ankesës tuaj në të cilat përcaktohen arsye skualifikimi për operatorët e
tjerë pjesmarrës në këtë procedurë tenderimi t’ju bëjmë me dije se:
Ju si operator ekonomik nuk keni interes të ligjshëm në rastin konkret kjo për arsye se nuk plotësohen
në mënyrë kumulative elementët e nevojshëm të cilët janë: interesi i ankimuesit, dëmi real ose potencial
dhe ekzistenca e një vendimi të autoritetit kontraktor i marrë në kundështim me ligjin. Nisur nga fakti
që ju si operator ekonomik nuk ju është marrë parasysh pika e parë e ankesës që ka lidhje me
skualifikimin tuaj do të thotë që potencialisht ndodhemi në të njëjtin status “i skualifikuar” ndërkohë
që operatorët e tjerë pjesmarrëx konkretisht “Anakonda Security” shpk ngelet sërish në pozitën “i
kualifikuar”, dhe oe “Myrto Security” shpk “i skualifikuar”.
Në klëtë mënyrë ju gëzoni të njëjtën gjëndje juridike dhe ankesa në lidhje me shkaqet e skualifikimit të
operatorëve të tjerë pjesmarrës në këtë procedurë tenderi nuk ka asnjë ndikim në këtë cështje, pasi
interesi i drejtëpërdrejtë i juaji nuk ka sesi të dëmtohet përderisa nuk ju është marrë parasysh
pretendimi për shkakun e skualifikimit. Edhe në rast se do të merrej parasysh shkaqet e paraqitura nga
ana juaj për skualifikim për operatorët e tjerë sërish do të ndodheshim përballë faktit që të tre oe-të do
të shpalleshin të skualifikuar dhe do të duhej të anulohej në tërësi e gjithë procedura. Pra gjëndja
faktike për ju si operator nuk do të ndryshonte në rastin konkret. Gjithashtu vlen të përmendet se të
gjitha arsyet e cituara në këtë ankesë janë të pambështetura në asnjë dokumentacion justifikues dhe
ngelen thjesht në kuadër të pretendimeve.[...]
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II.7. Në datën 06.08.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka parashtruar dhe tek autoriteti
kontraktor.
II.8. Në datën 23.07.2018 operatori ekonomik “Myrto Security” shpk është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyen si më poshtë
vijon:
- “-Qendra e kontrollit është miratuar në datën 7.10.2015, pra është jashtë afatit dy vjecar kreu VII,
gërma c ,pika 5 sipas udhëzimit nr 130 dt 5.03.2018 të Ministrit të Brendshëm për funksionimin e
shërbimit privat të sigurisë fizike
- nuk ka 3 autoblinda sipas vërtetimit të performancës të Policisë Vendore Vlorë”.
II.9. Në datën 23.07.2018, operatori ekonomik “Myrto Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës së paraqitur
prej tij, duke kërkuar kualifikimin e ofertës, në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë
vijon:
[...] Në 17.07.2018 paraqitëm ofertë në procedurën e prokurimit me objektin e mësipërm. Në datën
23.07.2018 u njohëm me klasifikimin/vlerësimin e bërë nga KVO sipas të cilit oferta e “Myrto
Security” shpk është refuzuar/skualifikuar ku shkaku i refuzimit të ofertës sonë citoj: “-“Qendra e
kontrollit është miratuar në datën 7.10.2015, pra është jashtë afatit dy vjecar kreu VII, gërma c ,pika 5
sipas udhëzimit nr 130 dt 5.03.2018 të Ministrit të Brendshëm për funksionimin e shërbimit privat të
sigurisë fizike
- nuk ka 3 autoblinda sipas vërtetimit të performancës të Policisë Vendore Vlorë”.
Vlerësojmë se ky vendim i KVO-së është i gabuar ndaj pasi:
Lidhur me me pretendimin se “-“Qendra e kontrollit është miratuar në datën 7.10.2015, pra është
jashtë afatit dy vjecar kreu VII, gërma c ,pika 5 sipas udhëzimit nr 130 dt 5.03.2018 të Ministrit të
Brendshëm” sqarojmë se në shtojcën 7 kapaciteti teknik gërma f të dt është përcaktuar citoj:

b) Akti-Miratimi ”Per qendren e Kontrollit te SHPSF” leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut
Vlorë, konform nenit 22 te Ligjit nr.75/2014.
Në përmbushje të këtij kriteri kemi paraqitur në ofertë :
Akti Miratimi (Për Qendrën e Kontrollit tëSHPSF) nr. 89/14prot. Datë 07.10.2015, lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë.
Vërtetim nr. 4533/1 prot. Datë 20.06.2018 lëshuar nga Policia Vendore e Policisë Vlorë.
Ndërmjet këtyre dy akteve provohet plotësisht se “Myrto Security” shpk ka në funksion qendër kontrolli
të miratuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë.
Pra sipas kërkesës në kriterin e sipërcituar kemi provuar plotësisht ekzistencën e Qendrës së
Kontrollit duke paraqitur aktet e kërkuara si provë.
Akti miratimi (Për Qendrën e Kontrollit të SHPSF) nr. 89/14prot datë 07.10.2015, është lëshuar nga
Drejtoeria Vendore e Policisë Vlorë pas kontrollit verifikimit dhe arritjes së konkluzionit se pajisjet e
instaluara plotësonin të gjithë elementët teknik për realizimin e funksionimit të saj. Ky akt Miratimi
është lëshuar në bazë të nenit 22 të Ligjit 75/2014 dhe Kreu V pika b e Udhëzimit nr. 157 datë
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01.04.2015 të Ministrit të Brendshëm. Në momentin e miratimit të Qendrës së Kontrollit dhe lëshimit të
aktit të miratimit (Tetor 2015) legjislacioni në fuqi i sipërcituar parashikonte që Akti i Miratimit
lëhohej pa afat. Konstatimi i pavlefshmërisë së këtij akti është referuar Udhëzimit të Ministrit të
Brendshëm nr. 130 datë 05.03.2018 KREU VII gërma d) pika 5 , është i gabuar pasi nga KVO i është
dhënë fuqi prapavepruese kësaj dispozite pra aktit të Miratimit nr. 89/14 prot datë 07.10.2015, që është
lëshuar për një afat të pacaktuar (pa fat), i është dhënë afat 2 vjecar. Ju sjellim në vëmendje se norma
juridike nuk mund të zbatohet para se të jetë krijuar sepse ajo krijohet për tu zbatuar për situatat të
cilat do të ndodhin natyrisht pasi të jenë krijuar normat juridike. Për rrjedhojë afati 2 vjecar i aktit të
miratmit nr. 89/14prot datë 07.10.2015 i fillon prej datës 09.03.2018 datë kur udhëzimi nr. 130 datë
05.03.2018 është publikuar në fletoren zyrtare pra ka hyrë në fuqi./ Udhëzimi nr. 130 datë 05.03.2018
Kreu VII gërma d pika 5 përcakton citoj:
“Miratimi i Qendrës së Kontrollit të SHPSF-ve bëhet nga Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë
bazuar në vendimin e KSHKC-së në cdo dy vjet.....”
Sipas kësaj dispozite është Drejtoria Vendore e Policisë që bën kontrollin verifikimin dhe miratimin e
qendrës së kontrollit pra është kjo strukturë që realizon procedurën prej kontrollit dhe verifikimin e
Qendrës së Kontrollit, pra është kjo strukturë që realizon procedurën prej kontrollit verifikimit e
Qendrës së Kontrollit deri në miratimin e saj dhe lëshimin e Aktit përkatës pra nuk është përgjegjësi e
operatorëve ekonomikë kryerja e kësaj procedure dhe koha e realizimit të saj.
Lidhur me pretendimin se “nuk ka 3 autoblinda sipas vërtetimit të Performancës të Policisë Vendore
Vlorë”.
Në ofertë përvec Vërtetimit të Performancës nr. 4533/1 prot datë 20.06.2018, lëshuar nga Drejtoria
Vendore e Policisë Vlorë kemi paraqitur edhe dokumentacioninqë provon se “Myrto Security” shpk ka
në pronësi 3 mjete të blindura. Konkretisht kemi paraqitur certifikatat e pronësisë lejet e qarkullimit
siguracionet taksat dhe kontrollet teknike të vlefshme t mjeteve të blinduara me targë AA894SY;
AA927SY DHE AA928SY. Gjithashtu kemi paraqitur autorizimet nr. 34/5 prot datë 29.01.2018, nr.
34/6 prot datë 29.01.2018 dhe nr. 34/7 prot datë 29.01.2018 të lëshuara nga Drejtoria e Përgjithshme
e Policisë së Shtetit për këto mjete të blinduara.Pra kemi provuar se kemi në pronësi 3 mjete të
blinduara. Udhëzimi nr. 130 datë 05.03.2018 të Ministrit të Brendshëm në Kreun VI/A pika 5
parashikon se Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ajo që ben regjistrimin dhe autorizon
qarkullimin e mjeteve të blinduara në pronësi të SHPSF-ve dhe këto mjete të regjistruara mund të
kryejnë aktivitetin e transportit të vlerave moenetare në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.
Ju sjellim në vëmendje se sipas përcaktimve të nenit 18 e vijues të Ligjit 75/2014 të dhënat që SHPSFtë rregistrojnë pranë Drejtorive Vendore të Plicisë janë të dhëna që lidhen me aktivitetin faktik që ato
ushtrojnë në Qark duke filluar me kontrat e lidhura me klientët numrin e punonjësve armët municionet
mjetet pajisjet etj Konkretisht në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë kemi të rregjistruara të dhënat
që lidhen me shërbimet që kryejmë aktualisht në Qarkun Vlorë. Pra edhe pse aktualisht kemi në
pronësi 6 mjete të blinduara në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorëkemi rregjistruar vetëm një mjet të
blindua pasi aktualisht shërbimin e shoqërimit të Vlerave monetare në këtë Qark e ofrojmë vetëm për
OSHEE Njësia Vlorë.Pra është absurde që të rregjistrojmë në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë 6
mjete të blinduara kur efektivisht kryen shërbim vetëm një mjet i blinduar. Sic theksuam më sipër me
dokumentacionin e tre mjeteve të blinduara kemi provuar plotësisht se disponojmë të gjitha kapacitetet
teknike për realizimin e kontratës. Përfundimisht vlerësojmë se oferta jonë ëhtë në përputhje të plotë
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me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi si dhe kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në
Dokumentat e Tenderit.Nga sa më sipër kërkojmë Pranimin e ankesës së operatorit ekonomik “Myrto
Security” shpk .
Nryshimin e vendimit datë 23.07.2018 lidhur me statusin refuzuar /skualifikuar të ofertës së operatorit
ekonomik “Myrto Security” shpk duke e pranuar/kualifikuar atë.
II.10. Në datën 31.07.2018, me shkresën nr. 995 prot, datë 31.07.2018, shoqëria “Myrto Security” shpk
është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor
me pretendimet si më poshtë:
Në lidhje me pikën e parë të ankesës ku pretendohet se akti i miratimit të Qendrës së Kontrollit është
paraqitur brenda afatit të vlefshmërisë bëjmë me dije se:
Referuar brendisë të ankeës tuaj argumentohet se akti i miratimit është lëshuar në bazë të nenit 22 të
Ligjit 75/2014 dhe Kreu V pika B e Udhëzimit nr.157 datë 01.04.2015 të Ministrit të Brendshëm ,
ndërkohë që ky udhëzim ka qënë shfuqizuar me udhëzimin nr. 308 datë 22.05.2017. Për më tepër që në
momentin e hapjes së tenderit (data 17.07.2018) ka qënë në fuqi Udhëzimi nr. 130 datë 05.03.2018 dhe
janë aplikuar dispozitat e këtij udhëzimi. Konkretisht Kreu VI gërma d) pika 5 përcaktohet se Miratii i
Qendrës së Kontrollit të SHPSF-ve bëhet nga Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë, bazuar në
vendimin e KSHKC në cdo 2 vjet....Pra akti i miratimit i Qendrës së Kontrollit është miratuar në datën
07.10.2015 pra tej afatit të përcaktuar në udhëzimin e sipërcituar i cili është në fuqi. Për këtë arsye kjo
pikë e ankesës nuk qëndron.
Sa i takon pikës së dytë të ankesës që ka të bëj me skualifikimin tuaj për mosplotësim të kriterit
kapaciteti teknik konkretisht “mosdisponimit të 3 autoblindave sipas vërtetimit të performancës të
Policisë Vendore Vlorë” vëmë në vëmendjen tuaj se:
Në shtojcën e modifikuar të kritereve për pranim/kualifikim është përcaktuar qartësisht se:
“Operatori Ekonomik duhet të disponojë të paktën 3 (tre) automjete të blinduara në pronësi apo të marra
me qira të cilat duhet të jenë të deklaruara në vërtetimin e performancës lëshuar nga DVP Vlorë.”.
Në vërtetimin e Performancës të lëshuar nga DVP Vlorë më datë 20.06.2018 me nr. Prot 4533/1 figuron
vetëm 1 autoblind dhe jo 3 sikurse përcktohet në kriterin e modifikuar. Përderisa kriteret në DST vendosen
në mënyrë të tillë për ti shërbyer ak-së për njohjen e gjëndjes dhe kapaciteteve të oe-ve të cilët nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike profesionale
domosdoshmërisht dhe kriteri i sipërcituar në shtojcën e modifikimit duhet të përmbushet sikurse është
kërkuar. Për më tepër që shërbimi i ruajtjes dhe shoqërimit të vlerave monetare do të kryhet në 3 KNK-ve
të ndryshme, shërbim i cili sipas termave të referencës do të reaizohet brenda të njëjtit interval kohe në 3
pika të ndryshme me vendodhje të ndryshme. Për këtë arsye është e domosdoshme disponimi i 3
automjeteve të blinduara për të cilat ju nuk paraqitët dokumentacionin përkatës në përputhje me kriterin e
vendosur. Gjithashtu ju si oe e keni patur mundësinë në përputhje me nenin 63 pika 1.1. të LPP-së për të
bërë ankesë në lidhje me kriteret e vendosura në dst sa i takon automjetet e blinduara ose mund të kërkonit
sqarim sipas përcaktimve ligjore të nenit 42 të LPP-së. Nga sa më sipër pretendimi juaj nuk qëndron.
II.10. Në datën 08.08.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Myrto Security” shpk ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka parashtruar dhe tek
autoriteti kontraktor.
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II.11. Me shkresën me nr. 995 prot, datë 13.08.2018, protokolluar me tonën me nr. prot. 1360/2, datë
15.08.2018, me objekt “Dërgim dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës[...]” , si dhe shkresës nr.
996prot datë 13.08.2018, protokolluar me tonën 1369/2 prot datë 15.08.2018 është depozituar në
Komisionin e Prokurimit Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk për skualifikimin e
ofertës së tij me argumentin se “Qendra e kontrollit është miratuar në datën 26.08.2015, pra është
jashtë afatit dy vjecar kreu VII, gërma c ,pika 5 sipas udhëzimit nr 130 dt 5.03.2018 të Ministrit të
Brendshëm për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike.” Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti Teknik” të dokumenteve të
procedurës së prokurimit objekt ankimi nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar se
f) Akti-Miratimi ”Per qendren e Kontrollit te SHPSF” leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut
Vlorë, konform nenit 22 te Ligjit nr.75/2014.
III.1.2. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, në përmbushje të kriterit të
mësipërm, operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka dorëzuar:
« Nazeri 2000 » shpk
Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr.89/33 protokolli datë 26.08.2015 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit me anë të së cilës vërtetohet se: Subjekti “Nazeri 2000” Nr.
NIPT: K31422020Q. Adresa e Qendrës së Kontrollit “ Lgj. “Pavarsia”, Tirana Bank kati i dytë, pranë
DVP Vlorë. “ Bazuar në kërkesën e nenit 22 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”
dhe Kapitulli Vi, gërma “B” dhe “C” të Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr.157 datë
01.04.2015 “Për funksionmin e shërbimit privat të sigurisë fizike “ Qendra e Kontrollit të Subjektit
“SHPSF “Nazeri 2000” nënkategoria I.3.A dhe I.3.B gjendet e përshtatshme për të kryer detyrën e
drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike.”
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“Vërtetim “Për të dhënat e subjektit “Nazeri 2000” me aktivitet në Qarkun e Vlorë nr. 4848/1
protokolli datë 21.06.2018 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, ku ndër të tjera konstatohet
se “Ka të miratuar Qendër Kontrolli jashtë selie në DVP Vlorë nr. 89/33 prot datë 26.08.2015.”

III.1.3. Në nenin 46 pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar
prashikohet 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”
Në nenin 53 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar parashikohet 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.1.4. Në nenin 22 të ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikohet se: “1.
Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të sigurisë fizike, në çdo njësi administrative që
ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli, ku të tregohet adresa e saj fizike dhe elektronike, si
dhe stema me emërtimin e shoqërisë. 2. Qendra e kontrollit të shërbimit kryen detyrat e drejtimit,
mbikëqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike. 3. Qendra e kontrollit duhet të jetë e
pajisur me mjetet e ndërlidhjes, komunikimit e vëzhgimit dhe të veprojë 24 orë në ditë”
III.1.5. 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
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.1.6. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në Akt Miratimi për Qendrën e
Kontrollit të SHPSF nr.89/33 protokolli datë 26.08.2015 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së
Shtetit vërtetohet se: Subjekti “Nazeri 2000” Nr. NIPT: K31422020Q. Adresa e Qendrës së Kontrollit
“ Lgj. “Pavarsia”, Tirana Bank kati i dytë, pranë DVP Vlorë. “ Bazuar në kërkesën e nenit 22 të ligjit
75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” dhe Kapitulli VI, gërma “B” dhe “C” të Udhëzimit të
Ministrit të Punëve të Brendshme nr.157 datë 01.04.2015 “Për funksionmin e shërbimit privat të
sigurisë fizike “ Qendra e Kontrollit të Subjektit “SHPSF “Nazeri 2000” nënkategoria I.3.A dhe I.3.B
gjendet e përshtatshme për të kryer detyrën e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë së
sigurisë fizike.” Akti i mësipërm është lëshuar në zbatim të ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të
sigurisë fizike” si edhe aktit nënligjor në fuqi në kohën e lëshimit të Udhëzimit të Ministrit të Punëve të
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Brendshme nr.157 datë 01.04.2015 “Për funksionmin e shërbimit privat të sigurisë fizike” ( i
shfuqizuar) .
III.1.7. Në Udhëzimin Nr. 157, datë 1.4.2015 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit
Privat të Sigurisë Fizike” Kapitulli VI, gërma “B” dhe “C” parashikohej se:
1. Shoqëritë private të sigurisë fizike që ushtrojnë aktivitet në një ose disa njësi administrative duhet të
kenë qendër kontrolli në çdo njësi administrative, ku të tregohet adresa fizike dhe elektronike, si dhe
stema e shoqërisë.
2. Subjektet e SHPSF-ve që ushtrojnë veprimtarinë në disa njësi administrative, duhet të kenë qendër
kontrolli me sistem ndërlidhjeje dhe marrje të sinjaleve të alarmit dhe sinjalit video në çdo njësi
administrative.
3. Subjektet e licencuara për shërbimin privat të sigurisë fizike janë të detyruara të përdorin mjete dhe
pajisje elektronike në veprimtarinë e sigurisë fizike.
4. Qendra e kontrollit të jetë e pajisur me sistem ndërlidhës e radiokomunikim dhe radioalarm, të cilat
bëjnë të mundur marrjen në kohë të sinjaleve të alarmit dhe sigurimin e pandërprerë të
radiondërlidhjes pranë çdo objekti në ruajtje.
5. Serveri bazë të jetë i pajisur me qendrën multifunksionale ku të ketë sistemin bazë të marrjes,
përpunimit dhe ruajtjes së sinjaleve të alarmit, të marrjes dhe administrimit të të dhënave, në të gjitha
rrugët e sigurimit, radio, GPS-GPRS, GPRS, ADSL dhe ruajtjes së sinjalit video.
6. Subjekti i shërbimit privat të sigurisë fizike duhet të pajiset nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare (AKEP) me autorizim individual.
7. Miratimi i qendrës së kontrollit të SHPSF-ve bëhet me komision nga sektori i rendit publik i
Drejtorisë së Policisë Vendore. Në aktin e miratimit bashkëlidhur vendoset lista e dokumentacionit dhe
e pajisjeve të mëposhtme.
C. Organizimi i shërbimit në qendrën e kontrollit
1. Qendra e kontrollit kryen detyra për drejtimin, menaxhimin dhe kontrollin e dinamikës të SHPSFsë, për ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike dhe private, të personave, si dhe veprimtarive socialkulturore sportive fetare e politike dhe sigurimin e vlerave monetare dhe sendeve të çmuara gjatë
transportit.
2. Për verifikimin e sinjaleve të alarmit të SHPSF-së organizojnë shërbim me grupe shërbimi të pajisur
me armatim, me mjete speciale për ndërhyrje në raste emergjence, si dhe automjete, motorë për
lëvizjen e tyre.
3. Qendra e kontrollit vendoset në ambientet e SHPSF-së dhe të ofrojë kapacitetin dhe potencialin e
duhur teknik për realizimin e veprimtarisë të ruajtjes dhe sigurisë fizike. Çdo subjekt i SHPSF-së duhet
të ketë në administrim qendrën e tij të kontrollit (pronësi/qira) në çdo njësi administrative që ushtron
aktivitetin e saj.
4. Qendra e kontrollit realizon monitorimin me anë të sistemit të kamerave të cilësisë së lartë,
gjurmimin dhe lokalizimi në kohë reale të automjeteve nëpërmjet sistemit GPS/GPRS, si dhe marrja
dhe verifikimi i sinjaleve të alarmit (sinjal grabitje, sinjal zjarri) nëpërmjet mënyrave të ndryshme, si:
a) nëpërmjet telefonit celular (GSM);
b)nëpërmjet telefonit fiks (Contact ID);
c) nëpërmjet rrugëve valore (radio).
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5. Detyrat e punonjësit të shërbimit (operatorit) të SHPSF-së:
a) rregulloren e funksionimit të shërbimit në sallën operative;
b) librin e instruktazhit me pjesë (ekstrat) nga aktet normative;
c) evidencën e regjistrimit të sinjaleve të alarmit; ç) librin e shënimeve;
d) numëratorin telefonik të drejtuesve të shoqërisë, të punonjësve të shërbimit sipas objekteve, të
titullarëve të subjekteve që shoqëria ka lidhur kontrata dhe të shërbimeve të urgjencës dhe të sallave
operative të Policisë së Shtetit; dh) librin e marrjes dhe dorëzimit të shërbimit;
e) evidenca e regjistrimit të bisedave telefonike me celularë;
ë) kasafortë metalike për mbajtjen e armatimit dhe pajisjeve speciale;
f) shërbimi në qendrën e kontrollit kryhet nga punonjësi ishërbimit (operatori ) 24 orë në 24.
6. Pajisjet e qendrës së kontrollit dhe të dhënat e siguruara nga përdorimi i tyre vihen në dispozicion
sa herë që kërkohet nga Policia e Shtetit, organet e prokurorisë, sipas legjislacionit për mbrojtjen e të
dhënave personale.
III.1.8. Me anë të Udhëzimit Nr. 308 datë 22.5.2017 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të Punonjësve të Shpsf-së” u
shfuqizua Udhëzimi Nr. 157, datë 1.4.2015 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit
Privat të Sigurisë Fizike”.
Në kreun VI Mjetet, pajisjet e shërbimit dhe Qendra e Kontrollit të SHPSF-ve gërma “B” pika 6 të
Udhëzimit Nr. 308 datë 22.5.2017 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit Privat të
Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të Punonjësve të Shpsf-Së” parashikohet se “ Miratimi
i Qendrës së Kontrollit të SHPSF-ve bëhet me komision nga Sektori i Rendit Publik në Drejtorinë
Vendore të Policisë, me afat 4 vjet, sipas modelit bashkëlidhur këtij udhëzimi. Në aktin e miratimit,
bashkëlidhur vendoset lista e dokumentacionit dhe e pajisjeve.
III.1.9. Me anë të Udhëzimit Nr. 130, datë 5.3.2018 të Ministrit të Brendshëm “ Për Funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike” u shfuqizua Udhëzimi nr Nr. 308 datë 22.5.2017 të Ministrit të
Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të
Punonjësve të Shpsf-Së”
Në kreun VII “Uniforma, Mjetet, Pajisjet e Shërbimit, Dokumenti i Identifikimit të Punonjësit Të Shpsfsë” gërma “C” të Udhëzimit Nr. 130, datë 5.3.2018 të Ministrit të Brendshëm “ Për Funksionimin E
Shërbimit Privat Të Sigurisë Fizike” parashikohej se “ 5. Miratimi i Qendrës së Kontrollit të SHPSF-ve
bëhet nga drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë, bazuar në vendimin e KSHKC-së, në çdo dy vjet,
sipas modelit bashkëlidhur këtij udhëzimi. Në aktin e miratimit bashkëlidhur vendoset lista e
dokumentacionit dhe e pajisjeve”
Gjithashtu në Kreun IX “Dispozitat Përfundimtare” pika 6 të Udhëzimit Nr. 130, datë 5.3.2018 të
Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit Privat Të Sigurisë Fizike” parashikohet se “6.
Aktet e nxjerra në zbatim të udhëzimit nr. 308, datë 22.5.2017, të ministrit të 10 Punëve të Brendshme,
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“Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të punonjësve
të SHPSF-së”, mbeten në fuqi”

III.1.10. Gjithashtu, për një shqyrtim të drejtë të pretendimemve të operatorit ekonomik ankimues, në
datën 21.06.2018 me anë të shkresës nr.854/3 protokolli datë 21.06.2018, Komisioni i Prokurimit
Publik iu drejtua Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit duke i kërkuar informacion në lidhje
me vlefshmërinë e Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit.
III.1.11. Në datën 04.07.2018 me anë të shkresës nr. 4986/2 protokolli datë 04.07.2018 Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik. Në kthim përgjigje ndër të tjera Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit sqaron se:
“[....]Aktet e Miratimit për Qendrat e Kontrollit të SHPSF-ve të miratuara në zbatim të Udhëziemve të
Ministrit të Brendshëm nr.157 datë 01.04.2015 dhe nr.308 datë 22.05.2017 kanë qenë pa afat. Këto
akte do të konsiderohen të vlefshme deri në momentin e kryejres së procedurave të miratimit apo
refuzimit nga Drejtoritë Vendore të Policisë në zbatim të kërkesave të Udhëzimit Ministrit të
Brendshëm nr.130 datë 05.03.2018. [...]”
III.1.12. Sa më sipër arsyetuar, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se referuar ligjit nr. 75/2014
“Për shërbimin privat të sigurisë fizike” vlefshmëria e çertifikimit të Qendrës së Kontrollit nuk është e
kufizuar në kohë ( afat ligjor). Rregullimi i mëtejshëm i procedurës, mënyrës dhe afateve të
vlefshmërisë së çertifikimit rregullohet nga akti nënligjor në zbatim të ligjit. Konkretisht, Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se subjekti “Nazeri 2000” shpk ka të miratuar Qendrën e Kontrollit me
anë të Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr.89/33 protokolli datë 26.08.2015 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit me adresë “ Lgj. “Pavarsia”, Tirana Bank kati i dytë, pranë DVP
Vlorë, akt miratim i lëshuar në zbatim të Udhëzimit Nr. 157, datë 1.4.2015 të Ministrit të Brendshëm
“Për Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”. Referuar Udhëzimit në fuqi në kohën e
lëshimit të Akt Miratimit, KPP konstaton se nuk parashikohej afat vlefshmërie në lidhje me Aktin e
Miratimit të Qendrës së Kontrollit, SHPSF. Gjithashtu, Udhëzimi pasardhës Nr. 308 datë 22.5.2017 të
Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së
Trajnimit Privat të Punonjësve të Shpsf-Së” me anë të të cilit u shfuqizua Udhëzimi Nr. 157, datë
1.4.2015 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”
parashikon afat vlefshmërie 4 vjeçar, dhe nuk shfuqizoi aktet e nxjerra sipas udhëzimit paraardhës,
ndërsa Udhëzimi aktual në fuqi parashikon afat vlefshmërie 2 vjeçar në lidhje me Akt Miratimin e
Qendrës së Kontrollit dhe nuk shfuqizoi aktet e nxjerra sipas udhëzimit paraardhës. KPP gjykon se
marrëdhënia juridike rregullohet nga ligji/akti nënligjor në fuqi në momentin e krijimit të saj.
III.1.13. Gjithashtu, KPP konstaton se në Vërtetimin “Për të dhënat e subjektit “Nazeri 2000” shpk me
aktivitet në Qarkun e Vlorës nr. 4848/1 protokolli datë 21.06.2018 lëshuar nga Drejtoria Vendore e
Policisë Vlorë, ndër të tjera konstatohet se operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk “Ka të miratuar
Qendër Kontrolli në “jashtë selie në DVP Vlorë nr. 89/33 prot datë 26.08.2015..” e njëjta adresë me
qendrën e kontrollit të miratuar Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr.98/33 protokolli
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datë 26.08.2015 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit. Akoma më tej, KPP gjykon se në
monitorimin e ushtrimit të veprimtarisë së subjekteve të ruajtjes dhe sigurisë fizike, rol të veçantë kanë
Drejtoritë vendore të Policisë së Shtetit, e cila ka konstatuar me anë të shkresës Vërtetim “Për të dhënat
e subjektit “Nazeri 2000” me aktivitet në Qarkun e Vlorës nr. 4848/1 protokolli datë 21.06.2018 se
operatori ekonomik ankimues ka të miratuar Qendrën e Kontrollit. Gjithashtu, në rastin konkret,
referuar trajtimit të kërkesës së Komisionit të Prokurimit Publik, Drejtoria e Përgjitshme e Policisë së
Shtetit ka sqaruar se: “[...]Këto akte do të konsiderohen të vlefshme deri në momentin e kryejres së
procedurve të miratimit apo refuzimit nga Drejtoritë Vendore të Policisë në zbatim të kërkesave të
Udhëzimit Ministrit të Brendshëm nr.130 datë 05.03.2018[...].” Komisioni i Prokurimit Publik gjykon
se referuar materilave të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ si edhe kthim-përgjigje
të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit në lidhje me çështjen në fjalë, rezulton se Akt
Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr. nr.98/33 protokolli datë 26.08.2015 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit është i vlefshëm në momentin e dorëzimit të ofertave nga
operatori ekonomik ankimues.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk qëndron.

III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk për skualifikimin
e ofertës së tij me argumentin se “nuk ka 3 autoblinda sipas vërtetimit të performancës të Policisë
Vendore Vlorë” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në dokumentat e modifikuara të tenderit, Shtojca 7/2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”,
“Kapaciteti teknik”, pika 2.3. është përcaktuar kriteri si më poshtë:
Operatori Ekonomik duhet të disponojë të paktën 3 (tre) automjete të blinduara në pronësi apo të marra me
qira të cilat duhet të jenë të deklaruara në vërtetimin e performancës lëshuar nga DVP Vlorë.
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Myrto Security” shpk
rezulton se ky i fundit në përmbushje të kriterit të mësipërm ka paraqitur:
Dokumentacionin për mjetin me targë AA894SY, si më poshtë vijon
Autorizim me nr.prot.34/5, datë 29.01.2018, lëshuar nga Departamenti për Sigurinë Publike në
Drejtorinë e Policisë së Shtetit; me anë të të cilit autorizohet shoqeria “Myrto Security” shpk për të
përdorur mjetin e blinduar me targa AA894SY;
Leje qarkullimi me nr.serial FRD1235617, për mjetin me targa AA894SY, e regjistruar në emër të
shoqerisë “Myrto Security” shpk; - Certifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rrugore për mjetin me
targa AA894SY, e vlefshme deri në 28.12.2018; - Polica e sigurimit për mjetin me targa AA894SY e
regjistruar në emër të shoqerisë “Myrto Security” shpk, e vlefshme deri në 25.12.2018; - Çertifikatë e
pronësisë së mjetit me targa AA894SY e cila vërteton regjistrimin e pronësisë së “Myrto Security”
shpk.
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Dokumentacionin për mjetin me targë AA928SY, si më poshtë vijon
Autorizim me nr.prot.34/6, datë 29.01.2018, lëshuar nga Departamenti për Sigurinë Publike në
Drejtorinë e Policisë së Shtetit; me anë të të cilit autorizohet shoqeria “Myrto Security” shpk për të
përdorur mjetin e blinduar me targa AA928SY;
Leje qarkullimi me nr.serial FRD1235117, për mjetin me targa AA928SY, e regjistruar në emër të
shoqerisë “Myrto Security” shpk; - Certifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rrugore për mjetin me
targa AA928SY, e vlefshme deri në 28.12.2018; - Polica e sigurimit për mjetin me targa AA928SY e
regjistruar në emër të shoqerisë “Myrto Security” shpk, e vlefshme deri në 25.12.2018; - Çertifikatë e
pronësisë së mjetit me targa AA928SY e cila vërteton regjistrimin e pronësisë së “Myrto Security”
shpk.
Dokumentacionin për mjetin me targë AA927SY, si më poshtë vijon
Autorizim me nr.prot.34/7, datë 29.01.2018, lëshuar nga Departamenti për Sigurinë Publike në
Drejtorinë e Policisë së Shtetit; me anë të të cilit autorizohet shoqeria “Myrto Security” shpk për të
përdorur mjetin e blinduar me targa AA927SY;
Leje qarkullimi me nr.serial FRD1234417, për mjetin me targa AA927SY, e regjistruar në emër të
shoqerisë “Myrto Security” shpk; - Certifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rrugore për mjetin me
targa AA927SY, e vlefshme deri në 28.12.2018; - Polica e sigurimit për mjetin me targa AA927SY e
regjistruar në emër të shoqerisë “Myrto Security” shpk, e vlefshme deri në 25.12.2018; - Çertifikatë e
pronësisë së mjetit me targa AA927SY e cila vërteton regjistrimin e pronësisë së “Myrto Security”
shpk
“Vërtetim “Për të dhënat e subjektit “Myrto Security” me aktivitet në Qarkun e Vlorë nr. 4533/1
protokolli datë 20.06.2018 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, ku ndër të tjera konstatohet
se “Numri i automjeteve të blinduara 1(një) gjithsej.”
III.2.3. 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”.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “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 dokumentat e tenderit...”.
III.2.4. 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, gërmat a-ç, parashikohet si më poshtë:
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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
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.2.5. Në Vërtetimin e Performancës të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë 4533/1 protokolli
datë 20.06.2018 është deklaruar vetëm 1 (një) automjet i blinduar. Konstatojmë se në kriterin e kualifikimit
të modifikuar nga ana e autoriteti kontraktor kërkohet që 3 (tre) automjete të blinduara në pronësi apo të
marra me qira të cilat duhet të jenë të deklaruara në vërtetimin e performancës lëshuar nga DVP Vlorë.
Gjykojmë se operatorët ekonomikë kanë detyrimin të paraqesin ofertën e tyre në përputhje me të gjitha
kriteret dhe specifikimet teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Sqarojmë se nëse operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në lidhje me kriteret/specifikimet
teknike të vendosura nga autoriteti kontrakor në dokumentat e tenderit ka patur në dispozicion momentin
procedurial të paraqitjes së ankesës lidhur me kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit, parashikuar
nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Në nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit
të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim,
autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar
plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj
vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në
përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”. Gjykojmë se është detyrë e operatorëve ekonomikë të
përgatisin ofertat e tyre në përputhje me kriteret dhe kushtet e vendosura nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit për sa kohë që i kanë pranuar ato dhe nuk i kanë bërë në asnjë rast objekt ankimimi.
Në këtë kuptim, në kushtet kur edhe vetë ankimuesi e pranon, se nuk ka paraqitur disponimin e të paktën 3
(tre) automjete të blinduara në pronësi apo të marra me qira të cilat duhet të jenë të deklaruara në vërtetimin
e performancës lëshuar nga DVP Vlorë sipas kërkesave të autoritetit kontraktor, është i destinuar të
dështojë në realizimin me sukses të kësaj kontrate kjo pasi shërbimi që ky ofertues do të ofrojë nuk do të
jetë në përputhje me kriteret dhe specifikimet e përcaktuara në dokumentat e procedurës së prokurimit
objekt ankimi.
I.2.7. Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon dhe
vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim,
të përcaktuara në dokumentat e tenderit, gjykojmë se operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. nuk
plotëson kriterin e kualifikimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
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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.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk nuk qëndron.

III.3. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. për
skualifikimin e padrejtë të tij, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e
çështjes, tashmë që nuk i është pranuar një prej pretendimeve të tij dhe gjendja faktike e juridike e këtij
operatori nuk do të ndryshojë, por do të mbetet i skualifikuar nga procedura e prokurimit në fjalë, e për
rrjedhojë duke mos përmbushur interest e ankimuesit, ndaj edhe nuk do të merren në shqyrtim, për
ekonomi të procedurës administrative.

III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues”Nazeri 2000” shpk për të skualifikuar
ofertën e operatorit ekonomik “Anakonda Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
operatori ekonomik ankimues ka ofertuar me vlerë më të ulët se operatori për të cilin paraqet
pretendime për kualifikim, duke mos pasur një interes të ligjshëm të ankohet për këtë operator të
renditur sipër tij, referuar vlerës ekonomike.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues ”Nazeri 2000” lidhur me kualifikimin e
operatorit ekonomik “Anakonda Security” shpk nuk do të merren në shqyrtim.

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 paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr.REF-75884-06-21-2018 me objekt: Loti II:
“Ruajtja dhe shoqërimi i vlerave monetare nga zyrat e KNK drejt filialeve të bankave për
Qarkun Vlorë (Sarandë, Delvinë, Ksamil)”, me fond limit 3,660,032.34 lekë pa tvsh, zhvilluar
në datën 17.07.2018, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
sh.a. Gjirokastër.
17

2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k për
procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik
“Nazeri 2000” shp.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e kualifikuar
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 të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Nr. 1360 Protokolli;
Datë 06.08.2018

Nr. 1369Protokolli;
Datë 08.08.2018

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Zhupa

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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