KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 357/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 12.06.2019 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Eurogjici
Security” shpk “Nazeri 2000”, dhe “Toni Security” shpk nga
procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.REF14813-03-21-2019, me objekt: “Ruajtja, sigurimi fizik i
objekteve/aseteve të Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Tropojë” –
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha
kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit
3.160.218,16 lekë (pa tvsh), zhvilluar në datën 12.04.2019 nga
autoriteti kontraktor Drejtoria e Shërbimit Spitalor Tropojë”.
Shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë
“Shtiqni" shpk, "Orka" shpk, "Sabeta" shpk dhe "Oruçi 07 " shpk,
në procedurën e prokurimit të mësipërcituar.
Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Shtiqni” shpk
dhe “Orka” shpk nga procedura e prokurimit

Ankimues:

“Trezhnjeva” shpk
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Njësia Administrative nr. 7, ish Fusha e Aviacionit, Godina nr. 22,
Pallati nr. 9, Ap 9, Tiranë.
“Orka” shpk
Lagja nr.2, Rr.e Prizrenit, Kukës
“Shtiqni” shpk
Lagjja nr.4, Pall.8, ap.3, Kukës

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Shërbimit Spitalor, Tropojë.
Rruga “Sulejman Vokshi”, Bajram Curri,Tropojë.

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
dhe 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
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 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.
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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
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.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 25.03.2019 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.REF14813-03-21-2019, me objekt: “Ruajtja, sigurimi fizik i objekteve/aseteve të Drejtorisë së
Shërbimit Spitalor Tropojë” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha
kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 3.160.218,16 lekë (pa tvsh),
zhvilluar në datën 12.04.2019 nga autoriteti kontraktor Drejtoria e Shërbimit Spitalor Tropojë”.
II.2. Në datën 19.04.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e kualifikuar si më
poshtë:
“Oruci 07” shpk
3 160 214.88 lekë
skualifikuar
“Shtiqni” shpk
3 160 218.12 lekë
skualifikuar
“Orka” shpk
3 160 218.12 lekë
skualifikuar
“ Eurogjici Security” shpk
3 160 218.16 lekë
kualifikuar
“Nazeri 2000” shpk
3 160 218.16 lekë
kualifikuar
“Toni Security” shpk
3 160 218.16 lekë
kualifikuar
“Trezhnjeva” shpk
3 160 218.16 lekë
kualifikuar
“Sabeta” shpk
3 160 218.16 lekë
skualifikuar

II.3. Në datën 23.04.2019, operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e mësipërm të AK, me pretendimet si më
poshtë vijon:
“SHPSF "TREZHNJEVA" paraqet ankese prane Autoritetit Kontraktor ne lidhje me klasifikimin
e bere nga K.V.O me daten 19.04.2019.
Se pari: Kualifikimin e padrejte te "Eurogjici Security" shpk, "Nazeri 2000 shpk", "Toni
Security" shpk, ne proceduren e mesiperme ku kemi parashtruar faktet, argumentat dhe provat
perkatese.
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Rrethanat dhe faktet
Nepermjet Sistemit te Prokurimit Elektronik ne faqe e internetit te APP-se jemi njohur me
njoftimin e kontrates se publikuar per proceduren e prokurimit "Ruajtja, Sigurimi Fizik i
objekteve/aseteve te Drejtorise se Sherbimit Spitalore Tropoje" - Marreveshje Kuader - me nje
operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj. Fondi i
Marrveshjes Kuader per 12 muaj- 3,160,218.16 (tre milion e njeqind e gjashtedhjete mije e
dyqind e tetembedhjete pike gjashtembedhjete) leke pa TVSH.
Duke qene te interesuar per kete procedure, paraqitem oferten tone ne perputhje me te gjitha
kushtet dhe kerkesat ligjore, ekonomike dhe teknike te percaktuara ne Dokumentat e Tenderit.
Nga KVO jemi njoftuar mes mesazhit elektronik me date 19.04.2019, per klasifikimin e ofertave
dhe nder ofertat e kualifikuara eshte ofertat e firmave "Eurogjici Security" shpk, "Nazeri 2000
shpk" dhe "Toni Security" shpk te cila duhet te skualifikohen pasi kane paraqitur oferta jo sipas
kerkeses se AK .
1.Kerkojme te skualifikohen ofertat e shoqerive "Eurogjici Security" shpk dhe "Toni Security"
shpk pasi, ne DST eshte kerkuar:
“Operatoret ekonomike duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur. (Shih
Shtojca 1 - Sqarime).Bashkelidhur formularit te cmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje
roje dhe 1 vend-roje me 3 turne, ne ditet e punes dhe 24 ore ne ditet e shtuna te diela dhe Festa
Zyrtare (4.98 roje) ne muaj, sipas tabeles se meposhtme.
-Mungon Analiza e Kostos mujore per 1 vendoje/muaj.
2. Firma "Toni Security" shpk duhet te skualifikohet dhe per arsyen tjeter pasi:
Ne DST eshte kerkuar: “Autorizim Individual ne emer te shoqerise per perdorimin e frekuencave
per radiokomunikim dhe alarm te leshuar nga AKEP ne zbatim te ligjit Nr. 9918, date
19.05.2008 "Per komunikimet elektronike ne Republiken e Shqiperise", me zone mbulimi
vendndodhjen e objektit Bajram Curri”.
Nuk ploteson kerkesen e Autoritetit Kontraktor per radiokomunikim dhe alarm te leshuar nga
AKEP ne zbatim te ligjit Nr. 9918, date 19.05.2008 "Per komunikimet elektronike ne Republiken
e Shqiperise", me zone mbulimi vendodhjen e objektit Bajram Curri.
3. Firma "Nazeri 2000"shpk duhet te skualifikohet dhe per keto arsye:
Ne DST eshte kerkuar: “Dokumenti i Performaces mbi menyren e ushtrimit te aktivitetit te
operatorit ekonomik. Per kete duhet te paraqese vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut
Kukes ku jepet ky informacion dhe qe nuk ka masa administrative per operatorin ekonomik dhe
drejtuesin teknik. Vertetimi i Performances i paraqitur nga "Nazeri 2000" shpk nuk pasqyron te
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dhenat e subjektit per aktivitetit dhe llojet e masave administrative por shprehet vetem per
muajin Janar 2019. Kerkojme te skualifikohet per kete pike pasi firma "Nazeri 2000" shpk ka
masa administrative per shkelje te rregullave te sherbimit dhe ne muajin Janar 2019 i eshte
hequr certifikata e Drejtuesit Teknik. Autoriteti Kontraktor duhet te kerkoje prane DVP qarku
Kukes informacion sipas Kodit Administrativ nese ka masa administrative brenda afatit 2
vjecar. Kerkojme qe te merret ky informacion prane Policise pasi firma "Nazeri 2000" shpk
qellimisht per t’ju shmangur masave administrative ne pasqyrim e tyre ne vertetimin e policise
ka bere kerkese per t’u pajisur me vertetim performance vetem per muajin Janar ne lidhje me
masat administrative.
4."Eurogjici Security" shpk, "Nazeri
skualifikohen pasi:

2000 shpk" dhe "Toni Security" shpk duhen të

Ne DST eshte kerkuar:”Akti i Miratimit te Qendres se Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit
ne Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performaces mbi menyren e
ushtrimit te aktivitetit te operatorit ekonomik. Per kete duhet te paraqese vertetim nga Drejtoria
e Policise se Qarkut ku jepet informacioni i mesiperm i kerkuar”. Ne performancen e dorezuar
nga Drejtoria e Policise Qarkut Kukes ne lnformacionin e dhene nuk kane numrin e nevojshem
te operatoreve sipas urdherit ministrit Brendshem1.66 roje x 3 turne = 4.98 operatore.
5. Firma "Nazeri 2000"shpk duhet te skualifikohet dhe per keto arsye:
Ne DST eshte kerkuar: Shtojca 4 (shtojce per t'u plotesuar
“Deklarate mbi permbushjen e kritereve te pergjthshme”.

nga Operatori ekonomik)

Nuk ka Deklaruar sipas QKR Perfaqesuesin ne Kosove z. Ismail Gashi dhe Ekspertin Kontabel z.
Qerim Lazaj, Personi/at ne cilesine e anetarit te organit administrativ, drejtuesit ose
mbikeqyresit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca perfaqesuese, vendimmarrjeje ose
kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si me poshte: Qe nuk jane ose kane qene te denuar me
vendim gjyqesor te formes se prere per asnje nga veprat penale, te percaktuara ne nenin 45/1 te
LPP.
6. Firmat “Eurogjici Security” shpk “Nazeri 2000”, dhe “Toni Security” shpk duhet
skualifikohen dhe per arsyen :

te

Ne DST eshte kerkuar:
“Ofertuesi duhet te disponoje se paku 1 automjet per nderhyrje ne raste emergjente , ne pronesi
te shoqerise apo te marre me qera. Per kete operatori ekonomik duhet te paraqese:
- Leje e Qarkullimit dhe taksat e automjetit ne pronesi te shoqerise .
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Nuk plotesojne kriterin Police per sigurimin e detyrueshem te mbajteseve te mjeteve motorike
per pergjegjesine ndaj paleve te treta pra kontrata e sigurimit qe hyn ne fuqi oren 24.00 te dates
fillimit te periudhes se sigurimit ku cilesohet se: Une i siguruari jam dakort me kushtet e
pergjithshme dhe perjashtimi te shprehura ne faqet e pasme te polices.
Police e sigurimit (kontrata mes paleve) eshte e pa firmosur nga subjktet e mesiperme cka bie
ndesh me ligjin dhe mosfirmosja e ben te pavlefshme kontraten mes paleve pasi njera pale nuk ka
firmosur dhe rene dakort me kushtet e kontrates dhe nuk kane marre persiper pergjegjesite e
veta d.m.th eshte kontrate e njeanshme dhe sipas ligjit kur palet bien dakort firmoset kontrata
dhe nese njera pale nuk bie dakort dhe nuk firmos kontrata eshte e pavlefshme. Ky eshte rast
tipik ku njera pale nuk ka firmosur dhe police e sigurimit eshte e pavlefshme.
7. Firmat “Eurogjici Security” shpk “Nazeri 2000”, dhe “Toni Security” shpk duhet te
skualifkohen dhe per arsyen :
Ne DST eshte kerkuar: “Deklarate mbi permbushjen e kritereve te pergjithshme”. Nuk kane
deklaruar QKSH ( qendra e kontrollit te sherbimeve) operatoret ne baze te ligjit 75/2014 date
10.07.2014. Neni 22, qendra e kontrollit te SHPSF-se .
8. Firma "Orka" shpk dhe Firma "Shtiqni" shpk duhet te mbeten te skualifikuar dhe aresyeve te
skualifikimit t’u shtohet aresyeja : “Oferta nen koston e lejuar ligjore nuk kane parashikuar
sipas ligjit pagat, shtesat mbi page dhe sigurimet shoqerore e shendetesore”.
9. Kerkojme te mbeten te skualifikuara firmat “Shtiqni" shpk, "Orka" shpk, "Sabeta" shpk dhe
"Oruçi 07 " shpk dhe arsyeve te skualifikimit t’u shtohet arsyeja: “Mungon Analiza e Kostos
mujore per 1 vendoje/muaj”. Kane Detyrime Tatimore dhe nuk plotesojne kerkesen e AK per
shlyrje detyrimesh dhe deklarata e plotesuar qe nuk kane detryime taimore eshet dokument i
rreme.
10. Firma "Oruci 07" shpk nuk ka AKEP per radiokomunikim dhe alarm per zone B.Curri dhe
nuk ploteson kerkesen per likuidimin e gjitha detyrimeve te energjise elektrike ne emer te firmes
por e ka ne emer te personi fizik. Qendren e Kontrollit Sherbimit e ka jashte afatit 2 vjeccar te
rinovimit sipas urdherit te Ministrit Brendshem nr 130 date 05.03.2018.
11.Firma "Orka" shpk dhe Firma "Shtiqni" shpk duhet te mbeten te skualifikuar dhe arsyeve te
sskualifikimit t’u shtohet aresyeja “Nuk kane paraqitur preventivin dhe analizen e kostos per 1
vendroje/muaj.
12.Firma "Orka" shpk duhet te skualifikohet pasi nuk ka paraqitur vertetimin e energjise ne
emer te firmes por deklarohet se personi Astrit Sopaj nuk ka detyrime pra vertetimi duhet te
ishte ne emer te firmes qe nuk ka detyrime dhe jo ne emer te personit.
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13.Firma "Shtiqni" shpk nuk ka deklarura Drejtuesin Teknik Z. Bilbil Braha tek Delarata e
Kritereve te pergjithshme Personi/at ne cilesine e anetarit te organit administrativ, drejtuesit ose
mbikeqyresit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca perfaqesuese, vendimmarrjeje ose
kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si me poshte: “Qe nuk jane ose kane qene te denuar
me vendim gjyqesor te formes se prere per asnje nga veprat penale, te percaktuara ne nenin 45/1
te LPP”.
Ne DST eshte kerkuar: “Deklarate mbi permbushjen e kritereve te pergjithshme”. Nuk kane
deklaruar QKSH ( qendra e kontrollit te sherbimeve) operatoret ne baze te ligjit 75/2014 date
10.07.2014. Neni 22, qendra e kontrollit te SHPSF-se .
Si perfundim kerkojme:
Se pari: Marrjen parasysh te ankeses tone.
Se dyti : Pezullimin e procedures deri ne shqyrtim te plote te ankeses tone .
Se Treti: Skualifikimin e firmave “Eurogjici Security” shpk “Nazeri 2000”, dhe “Toni Security”
shpk dhe mbetjen te skualifikuar te firmave “Shtiqni" shpk, "Orka" shpk, "Sabeta" shpk
dhe "Oruçi 07 " shpk per arsyet e mesiperme”.
II.4. Nëpërmjet shkresës nr.prot.122, datë 26.04.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit “Trezhnjeva” shpk, duke e refuzuar ankesën.
II.5. Në datën 30.04.2019 operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.6. Në datën 24.04.2019 operatori ekonomik “Orka” shpk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij. Konkretisht pretendohet si vijon:
“Autoriteti kontraktor Drejtoria e Sherbinit Spitalore Tropoje
me date 12.04.2019 ka
organizuar proceduren e prokurimit "Ruajtja, Sigurimi Fizik i objekteve/aseteve te Drejtorise se
Sherbimit Spitalore Tropoje" - Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha
kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj. Fondi i Marrveshjes Kuader per 12 muaj3,160,218.16 (tre milion e njeqind e gjashtedhjete mije e dyqind e tetembedhjete pike
gjashtembedhjete) leke pa TVSH.
Me date 19.04.2019 nepermjet sistemit elektronik te prokurimit publik, rubrika mesazhe jemi
njoftuar per refuzimin e ofertes tone me pretendimin se "Nuk permbush piken “a” te kriteret e
vecanta te kualifikimit pasi formulari i ofertes nuk eshte paraqitur sipas kerkeses se Autoritetit
Kontraktor. Ne formularin e ofertes kolona 3 Njesi/muaj".
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Kundershtojme arsyen e skualifikimit te shoqerise tone pasi: Shoqeria jone ka paraqitur
formularin e ofertes sic kerkohej ne DST nga AK-ja , dhe oferta e paraqitur eshte perllogaritur ne
menyre te sakte ne te gjitha zerat e ofertes ekonomike, si dhe ka respektuar te gjitha detyrimet
ligjore ne fuqi per pagen baze, shtesat mbi page, kontributet e sigurimeve shoqerore e
shendetesore dhe ka perllogaritur sipas afatit te publikuar nga AK ne DST. Shoqeria jone ka
paraqitur formularin e ofertes se bashku me preventivin dhe analizen e detajuar te kostos , sic
kerkohej ne DST e publikuara nga AK (Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje) per vleren qe
nevojitet per te mbuluar sherbimin me roje per periudhen kohore prej 12(dymbedhjete) muaj.
1.
Per permbushjen e kriterit te vendosur nga AK ne DST tek : 2 Kriteret e vjecanta te
kualifikimit
1.

Ofertuesi duhet te dorezoje:

a. Formularin e Ofertes, sipas Shtojces 1;
Shoqeria "Orka sh.p.k.", ne oferten e paraqitur ne prokurimin e dates 12.04.2019 me objekt:
"Ruajtja, Sigurimi Fizik i objekteve/aseteve te Drejtorise se Sherbimit Spitalore Tropoje", ka
deklaruar oferten per periudhen kohore prej 12 muajve (periudhe e kerkuar nga Drejtoria e
Sherbimit Spitalor Tropoje) dhe konkretisht ne rreshtin 4 , kolona 7 ku vlera prej 3 160 218,16 (tre
ilione e njeqind e gjashtedhjete mije e dyqind e tetembedhjete presje dymbedhjete) eshte oferta ne
total per mbulimin e sherbimit "Ruajtja, Sigurimi Fizik i objekteve/aseteve te Drejtorise se
Sherbimit Spitalor Tropoje"
2.
Drejtoria e Sherbimit Spitalor Tropoje ne DST e publikuar ne SPE per kete prokurim ne
shtojcen 1 ka kerkuar tek Analiza e kostos se : “Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se
ofertes se dhene ne total”, sic parashikohet ne shtojcen 1 te DST.
Oferta e dhene nga ana jone ploteson te gjitha kerkesat e kerkuara ne DST nga AK-ja , duke u
shprehur per periudhen e kerkuar (12 mujore), nuk eshte anomalisht e ulet si dhe ploteson te gjitha
detyrimet ligjore ne te gjitha elementet si : pagen baze, shtesat mbi page, kontributet e sigurimeve
shoqerore e shendetesore.
Ne sa me lart kerkojme:
1.
Shfuqizimin e vendimit te Komisionit te Vleresimit te Ofertave ne te cilin padrejtesisht dhe
ne kundershtim te hapur me ligjin kane bere skualifikimin e shoqerise tone, pasi e shprehur dhe
nga vete Spitali Tropoje me ane te vleresimit, ne si subjekt kemi permbushur te gjitha kriteret
teknike , ligjore dhe cdo kriter tjeter te kerkuar nga AK per kete procedure prokurimi .
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2.
Ri-vlererimin e procedures se prokurimit duke bere korrigjimet e duhura ne vleresimin e
gabuar dhe tendencioz te KVO-se , pasi perdorimi i kritereve te pa percaktuara ne DST eshte ne
kundershtim te hapur me Ligjin Per Prokurimin Puhlik.
3.
Kualifikim e shoqerise "Orka sh.p.k." dhe renditjen e saj ne baze te vleres totale te ofruar,
per mbulimin e Sherbimit te ruajtjes , Sigurimi Fizik i objekteve/aseteve te Drejtorise se Sherbimit
Spitalore Tropoje”.
II.6.1. Nëpërmjet shkresës nr. 121 prot, datë 26.04.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke mos pranuar pretendimet e tij.
II.6.2. Në datën 02.05.2019 operatori ekonomik “Orka” shpk ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 24.04.2019 operatori ekonomik “Shtiqni” shpk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij. Konkretisht pretendohet si vijon:
“Me date 19.04.2019 ne sistemin e Prokurimeve Publike ne adresen app.gov.al eshte realizuar
vleresimi i ofertave per proceduren e prokurimit me objekt "Ruajtja, sigurimi fizik i
objekteve/aseteve te Drejtorise se Sherbimit Spitalore Tropoje" nga Autoritetit Kontraktor
Drejtoria e Sherbimit Spitalore Tropoje, Fondi limit ne nje 3160218.16 Leke pa tvsh”, ku eshte
realizuar vleresimi si me poshte vijon:
“Oruci 07” shpk
“Shtiqni” shpk
“Orka” shpk
“ Eurogjici Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Toni Security” shpk
“Trezhnjeva” shpk
“Sabeta” shpk

3 160 214.88 lekë
3 160 218.12 lekë
3 160 218.12 lekë
3 160 218.16 lekë
3 160 218.16 lekë
3 160 218.16 lekë
3 160 218.16 lekë
3 160 218.16 lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar

Pasi u njohem me vendimin e Komisionit te Vleresimit te Ofertave prane Autoritetit Kontraktor,
Drejtoria e Sherbimit Spitalore Tropoje mbi vleresimin e Ofertave te paraqitura nga Operatoret
pjesemarres si dhe me vendimin e Komisionit te Vleresimit te Ofertave prane ketij autoriteti mbi
skualifikimin e OE “Shtiqni” shpk me pretendimin se nuk kemi plotesuar kriteret e vecanta per
kualifikim ne dokumentet e tenderit pasi nuk kemi plotesuar formularin e ofertes sipas kerkeses se
Autoritetit Kontraktor. Ne formularin e ofertes kolona 6 cmimi i ofertes njesi/muaj. Nuk permbush
piken “a” te kriteret e vecanta.
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Ju bejme me dije se ky kusht eshte plotesuar ne menyre korrekte nga ana jone duke plotesuar
Formularin e Ofertes ne perputhje te plote me kriteret e vecanta te kualifikimit te vendosura nga
ana e AK-se dhe perkatesisht me shtojcen 1 "Formulari i Ofertes" te ngarkuar ne sistemin e
prokurimit publik ne faqen app.gov.al ne llogari te Drejtorise se Sherbimit Spitalore Tropoje me
po te njejtin emertim "Formulari i Ofertes" dhe perkatesisht ne kolonen 6 te saj eshte kerkuar
cmimi njesi per muaj e plotesuar nga ana jone ne rregull.
Nisur nga sa thame me siper kerkojme:
l.Pezullimin e procedures se prokurimit deri ne shqyrtim te plote te ankeses .
2.Pranimin e ankeses tone si te bazuar ne ligj dhe prova.
3.Rivleresimin e ofertes te paraqitura nga Operatori Ekonomik “Shtiqni” shpk duke e kualifikuar
ate si operator te suksesshem pasi eshte oferte e rregullt dhe ploteson kushte per kualifikim”.
II.7.1. Nëpërmjet shkresës nr. 120 prot., datë 26.04.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke mos pranuar pretendimet e tij,.
II.7.2. Në datën 03.05.2019 operatori ekonomik “Shtiqni” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.
II.8. Në datën 13.05.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. prot. 771/2,
shkresa e autoritetit kontraktor nr.prot.65, datë 09.05.2019, bashkëngjitur informacioni e
dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj si dhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” shpk dhe “Toni Security”
shpk, me arsyen se “mungon analiza e kostos per nje vendroje per nje roje/muaj”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
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III.1.1. Në shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE
Emri i Ofertuesit_____________________

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
***
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: ( objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen
e APP-se
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1.

Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;

2.

Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH
1

2

3

4

5

6

7

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Njësia

Sasia

(Muaj)

(nr.vendroje
ve)

Numri total i
rojeve për
vendroje

Çmimi
Njësi
/muaj

Oferta
në total
(neto)

(12)

(1)

(4.98)

(X)

(X)

1.

Ruajtja, Sigurimi Fizik i
objekteve/aseteve të
Drejtorisë së Sherbimit
Spitalorë Tropojë per 1 vend
roje me 3 turne
Oferta Neto ne total
TVSH (%)

(X)
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Oferta total

(X)

Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula

______________

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kërkuar ne dokumentat e tenderit )

Sqarime:

1.

Ne çmim te jene te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon
kuadri ligjor ne lidhje me pagat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per
sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje me tre turne.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje dhe 1
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.

2.

Analize
e kostos
Emërtimi
1

Shpenzime për pagë bazë

2

Shtesë mbi pagë për turnin II

3

Shtesë mbi pagë për turnin III

4

Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%



Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 809,
datë 26.12.2018,” Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961,
datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014
“Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
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Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet
4.98 (Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo
punonjës shërbimi).
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e
preventivit (si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore,),
rezultojnë të jenë nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek ( e kërkuar ne dokumentat e tenderit ).
Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total.

Veme ne dijeni operatoret ekonomike qe per efekt llogaritjeje do te meret ne konsiderate
muaji Shkurt 2019 pasi eshte muaj me 29 dite”.

III.1.2. Në shtojcën 7/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3 “kapaciteti teknik”, nënpika
2.3.9, të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi nga ana e autoritetit kontraktor
është kërkuar:
“2.3.9. Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur.
(Shih Shtojca 1 - Sqarime)
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për
skualifikim”.
III.1.3. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se operatorët ekonomikë
“Eurogjici Security” shpk dhe “Toni Security” shpk kanë dorëzuar formularin e ofertës të
plotësuar në përputhje me të gjitha të dhënat e përcaktuara në shtojcën 1 të sipërcituar. Rezulton
se operatorët ekonomikë kanë paraqitur formularin e ofertës të ofertuar në total si dhe analizën e
kostos mujore për vendrojen që do të ruhet me tre turne me 4.98 roje, në përputhje me
përcaktimet në DST, për të gjitha zërat e shpenzimeve pagë shtesat për turnin e dytë dhe të tretë
si dhe shpenzimet për sigurimet shoqërore e shëndetësore në masën 16,7%. KPP gjykon se
pretendimi i ankimuesit “Trezhnjeva” shpk , nuk rezulton i drejtë në rastin konkret.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Trezhnjeva” shpk nuk qëndron.

III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk për
kundërshtimin e kualifikimit të operatorit ekonomik “Toni Security” shpk me pretendimin se
“Nuk ploteson kerkesen e Autoritetit Kontraktor per radiokomunikim dhe alarm te leshuar nga
AKEP ne zbatim te ligjit Nr. 9918, date 19.05.2008 "Per komunikimet elektronike ne Republiken
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e Shqiperise", me zone mbulimi vendodhjen e objektit Bajram Curri”; Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
III.2.1. Në Shtojcën 7/2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika
2.3.5, rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
“2.3.5.
Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per
radiokomunikim dhe alarm të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008
“Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi vendodhjen e
objektit Bajram Curri.”.
III.2.2. Nga verifikimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik
“Toni Security” shpk, për plotësimin e kërkesës së autoritetit kontraktor për “Autorizim
Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per radiokomunikim dhe alarm të
lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në
Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi vendodhjen e objektit Bajram Curri”, rezulton se në
sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik në fjalë në përmbushje të kriterit sa më
sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:











Autorizim individual nr.834/2, datë 16.03.2018
Aneks 2/1- “Për caktim dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF, sisteme
radiokomunikimi”. Sistemi: Radiokomunikimi , zona ku ofrohet shërbimi: Kukës-45km, data
e hyrjes në fuqi:02.03.2018 dhe data e mbarimit 31.12.2023.
Aneks 3/1- “Për caktim dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF, sisteme
radioalarmi”. Sistemi: Radioalarm, zona ku ofrohet shërbimi: Kukës-35km, data e hyrjes në
fuqi:02.03.2018 dhe data e mbarimit 31.12.2023.
Autorizim individual nr.2215/1, datë 11.09.2018
Aneks 2/1- “Për caktim dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF, sisteme
radiokomunikimi”. Sistemi: Radiokomunikimi , zona ku ofrohet shërbimi: Shkodër, Koplik,
Vau Dejës, Bushat-20km , data e hyrjes në fuqi:10.09.2018 dhe data e mbarimit 31.12.2022.
Aneks 3/1- “Për caktim dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF, sisteme
radioalarmi”. Sistemi: Radioalarm, zona ku ofrohet shërbimi: Qarku Kukës-45km, data e
hyrjes në fuqi: 10.09.2018 dhe data e mbarimit 31.12.2022.
Aneks 3/1- “Për caktim dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF, sisteme
radioalarmi”. Sistemi: Radioalarm, zona ku ofrohet shërbimi: Shkodër, Koplik, Vau Dejës,
Bushat-20km, data e hyrjes në fuqi: 10.09.2018 dhe data e mbarimit 31.12.2022.

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
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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...”.
Në nenin 55, pika 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet “Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të
përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet
e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e
tenderit”.
III.2.4. 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. 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
përcktuara në dokumentat e tenderit.
III.2.5. Sa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se referuar kriterit të
përcaktuar në DST, dhe autorizimeve individuale shoqëruar me anekset e larpërmendura;
konstatohet se operatori ekonomik “ToniSecurity” shpk disponon autorizim individual për
caktim frekuencash për sistem radiokomunikimi dhe radioalarmi të lëshuar nga AKEP për
qytetin e Kukësit dhe Qarku Kukës me një rreze prej 45km (rreze në të cilën pëfshihet dhe qyteti i
Bajram Currit) në emër të tij, e për rrjedhojë është në përmbushje të kriterit të përcaktuar nga
Autoriteti.
Për sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues“Trezhnjeva” shpk nuk qëndron.

III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, me argumentin se “Vertetimi
i Performances i paraqitur nga "Nazeri 2000" shpk nuk pasqyron te dhenat e subjektit per
aktivitetit dhe llojet e masave administrative por shprehet vetem per muajin Janar 2019.
Kerkojme te skualifikohet per kete pike pasi firma "Nazeri 2000" shpk ka masa administrative
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per shkelje te rregullave te sherbimit dhe ne muajin Janar 2019 i eshte hequr certifikata e
Drejtuesit Teknik. Autoriteti Kontraktor duhet te kerkoje prane DVP qarku Kukes informacion
sipas Kodit Administrativ nese ka masa administrative brenda afatit 2 vjecar. Kerkojme qe
te merret ky informacion prane Policise pasi firma "Nazeri 2000" shpk qellimisht per t’ju
shmangur masave administrative ne pasqyrim e tyre ne vertetimin e policise ka bere kerkese per
t’u pajisur me vertetim performance vetem per muajin Janar ne lidhje me masat administrative”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në Shtojcën 7/2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika
2.3.5, rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
“2.3.3. Dokumenti i Performaces mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit te operatorit ekonomik.
Per kete duhet te paraqese vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut Kukës ku jepet ky
informacion dhe qe nuk ka masa administrative per operatorin ekonomik dhe drejtuesin teknik”.
III.3.2. Nga verifikimet në Sistemin e Prokurimeve Elektronike konstatohet se operatori
ekonomik “Nazeri 2000” shpk në përmbushje të kritereve sa më sipër ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
“Shkresën me nr.prot.378, datë 28.01.2019 me objekt “Performancae subjektit “Nazeri 2000”
shpk”, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Kukës”.
III.3.3. 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 përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes 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 dokumentat e tenderit….”.
III.3.4. Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, ka
kërkuar “Dokumenti i Performaces mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit te operatorit ekonomik.
Per kete duhet te paraqese vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut Kukës ku jepet ky
informacion dhe qe nuk ka masa administrative per operatorin ekonomik dhe drejtuesin teknik”,
por nuk ka vendosur periudhën kohore për të cilën kërkohet. Ne rastin konkret operatori
ekonomik ”Nazeri 2000” shpk, ka paraqitur shkresën me nr.prot.378, datë 28.01.2019 me objekt
“Performanca e subjektit “Nazeri 2000” shpk”, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Kukës, ku në
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pikën 3 citohet se nuk ka masa administrative dhe shkelje, për kontrollet e ushtruara gjatë janarit
2019 për subjektin në fjalë.
Në sa më sipër operatori ekonomik ”Nazeri 2000” shpk, e ka përmbushur kërkesën e AK-së për
dorëzimin e dokumentit të performancës dhe informacionit që nuk ka masa administrative.
Akoma më tej KPP sjell në vëmëndje se, në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte
pretendime në lidhje me kerkesën e mësipërme të autoritetit kontraktor, ka patur në dispozicion
momentin procedurial të paraqitjes së ankesës mbi hartimin e dokumenteve dhe kritereve të
veçanta të kualifikimit të procedurës së prokurimit objekt ankimi, 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”. Gjithashtu, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët
ekonomikë të cilët kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit kontrAKtor
dhe/ose mënyrës së plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori ekonomik ankimues
do të kishte paqartësi në lidhje mbi plotësimin e kërkesës së mësipërme, ka në dispozicion
momentin procedurial të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontrAKtor deri në
pesë ditë para dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika 1 të
ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “ […]
Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti
kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë
nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit
përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve
nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga
operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin
përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”.
Rrjedhimisht, sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues”Trezhnjeva”shpk nuk
qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” shpk “Nazeri 2000” shpk,
dhe “Toni Security” shpk me argumentin se: “Ne performancen e dorezuar nga Drejtoria e
Policise Qarkut Kukes ne lnformacionin e dhene nuk kane numrin e nevojshem te operatoreve
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sipas urdherit ministrit Brendshem1.66 roje x 3 turne = 4.98 operatore”, Komisioni i Prokurimit
Publik referuar DST, sjell në vëmëndje, nenin 55, pika 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet.se “Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason
ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e
përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë
në dokumentet e tenderit”. Në këtë kuptim Komisioni konstaton se, ky është një kriter i
pakërkuar nga autoriteti kontraktor, në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk nuk qëndron.

III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk me argumentin se “Nuk ka
Deklaruar sipas QKR Perfaqesuesin ne Kosove z. Ismail Gashi dhe Ekspertin Kontabel z. Qerim
Lazaj, Personi/at ne cilesine e anetarit te organit administrativ, drejtuesit ose mbikeqyresit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca perfaqesuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda
operatorit ekonomik, si me poshte: Qe nuk jane ose kane qene te denuar me vendim gjyqesor te
formes se prere per asnje nga veprat penale, te percaktuara ne nenin 45/1 te LPP” Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.5.1. Në shtojcën 4 “Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme”, të dokumentave
të procedurës së prokurimit objekt ankimi nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në
datë_______________
nga
Autoriteti
Kontraktor
___________
me
objekt
___________________me fond limit __________.
Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të
___________________ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

operatorit ekonomik

 Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën
Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur
ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si
person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

18

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për asnjë nga veprat
penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.

Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose
mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje
ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:
_____________________
_____________________
_____________________etj.
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga
veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP1.
 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së
formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.



Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi
aktiv).

 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin
e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë
e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____________
Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula

______________”.

III.5.2. Në ligjin nr. 103/2018 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, të ndryshuar”, në nenin 1 është vendosur:

1

Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në
këtë Deklaratë

19

Në nenin 45 bëhen këto ndryshime:1. Pika 1 ndryshohet si më poshtë:“1. Autoriteti kontraktor
skualifikon nga procedura e përzgjedhjes së fituesve të kontratave publike çdo operator
ekonomik, nëse është ose ka qenë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë, për ndonjë
nga veprat penale të mëposhtme:a) pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, organizatë
kriminale, bandë e armatosur, organizatë terroriste;b) korrupsion;c) mashtrim; ç) pastrim
parash ose financim i terrorizmit; d) vepra me qëllime terroriste ose vepra penale të lidhura me
veprimtari terroriste; dh) organizim, drejtim ose financim i veprimtarisë së prodhimit dhe shitjes
së narkotikëve, si dhe i veprimtarisë së trafikimit të narkotikëve;e) falsifikim; ë) shfrytëzim i
punës së të miturve dhe forma të tjera të trafikimit të qenieve njerëzore. Detyrimi për të
skualifikuar një operator ekonomik zbatohet edhe kur personi i dënuar me një vendim gjyqësor të
formës së prerë është anëtar i një organi administrativ, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar
ose ortak, operator ekonomik, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda tij.”. 2. Paragrafi i parë i pikës 3 ndryshohet si më poshtë:“Me qëllim plotësimin e
kushteve të parashikuara në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, operatori ekonomik duhet të paraqesë
dokumentacionin si më poshtë:a) vërtetim mbi gjendjen gjyqësore ose një dokument, të lëshuar
nga një autoritet kompetent, që vërteton kushtet e parashikuara në pikat 1 dhe 2, shkronjat “a”,
“b” dhe “c”.” 3. Kudo ku përmenden, në titull dhe në përmbajtjen e këtij neni, fjalët “kandidatë
ose ofertues” zëvendësohen me fjalёt “operator ekonomik”.
III.5.3. Në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes 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 dokumentat e tenderit….”.
III.5.4. Nga shqyrtimi i ofertës së paraqitur dhe nga verifikimet e kryera në Sistemin e
Prokurimeve Elektronike, (S.P.E.), rezulton se operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka
paraqitur deklaratë për përmbushjen e kritereve të përgjithshme të kualifikimit (shtojca 4), ku
deklarohet se: “... operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k nuk është dënuar për asnjë nga
veprat penale, të parashikuara në nenin 45/1 të LPP-së.”
Gjithashtu është deklaruar se “personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ,
drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:
1. Z. Durim Nazeraj- Ortak i vetëm i shoqërisë
2. Z. Alfred Zylalaj- Administrator dhe titullar subjekti i shoqërisë
3. Z. Eduard Sulaj- Drejtues teknik i shoqërisë për ktegorinë 1.3A
4. Z.Mehmet Bazaj- Drejtues teknik i shoqërisë për ktegorinë 1.3B
5. Znj.Gerta Malaj- Firma e dytë e autorizuar e shoqërisë
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat
penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP.”
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Nga verifikimi i ekstraktit historik te subjektit “Nazeri 2000” shpk, rezulton se “Sipas vendimit
nr 4, date 22.06.2009 ,caktohet ekspert kontabel i autorizuar z. Qerim Lazaj me nr. license 191,
per auditimin e llogarive financiare te vitit 2008” . Ndërsa në datë 07.03.2014 me vendim te
ortakut te vetem, date 04.03.2014, eshte vendosur: “Caktimi i shoqerise audituese" Lazaj AUDIT
& Finance", me ekspert kontabel Z.Qerim Lazaj me Nr. license 191 per hartimin e raportit”. Pra
rezulton që prej vitit 2009 auditimi i pasqyrave financiare është kryer nga eksperti kontabel i
autorizuar z.Qerim Lazaj.
III.5.5. Në Ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të
audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratur”, i ndryshuar, neni 2, pika 1, përcakton se:
“Auditim ligjor” është një auditim i pavarur i pasqyrave financiare vjetore, individuale dhe/ose
të konsoliduara, nëse: a) kërkohet nga ky ligj; b) kërkohet nga ligje të tjera; c) kryhet në mënyrë
vullnetare, me kërkesë të ortakëve/aksionarëve të njësive ekonomike të biznesit ose nga palë të
tjera të interesuara, kur për auditimin ligjor zbatohen standarde dhe kërkesa të legjislacionit, të
barasvlershme me ato që kërkohen për një auditim ligjor, sipas shkronjës “a” të kësaj pike.”
Ndërsa në pikën 7 po këtu, thuhet: “Auditues ligjor” është individi i miratuar nga autoritetet
kompetente për të kryer auditime ligjore, si dhe i regjistruar në regjistrin publik të audituesve
ligjorë dhe shoqërive të auditimit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji”.
Neni 43, i këtij ligji, përcakton se:
“Në rastin e auditimit ligjor të pasqyrave financiare të konsoliduara të një grupi sipërmarrjesh,
audituesi ligjor i grupit: a) mban përgjegjësi të plotë për auditimin e pasqyrave financiare të
konsoliduara dhe raportin e auditimit; b) kryen kontroll të auditimit, të bërë nga audituesit
ligjorë të tjerë, si edhe në një juridiksion tjetër, për qëllimet e auditimit të grupit.”
III.5.6. Operatorët ekonomikë kanë detyrimin ligjor të përgatisin ofertat, në përputhje me
kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Pra autoriteti kontraktor, do të konsiderojë
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 në respekt të nenit 66 të VKM
nr.914 datë 29.12.2014, i ndryshuar.
III.5.7. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se shoqëria “Nazeri 2000” shpk
nuk ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 45, pika 1 të LPP-së pasi audituesi nuk është
individ me detyra kontrolluese brenda subjektit dhe nuk ka funksione brenda shoqërisë.
Funksionet e tij janë të kufizuara përsa i përket bilanceve të cilat përgatiten nga vetë shoqëria
për palët e treta, ndërkohë që audituesi kryen auditimin e pavarur të pasqyrave financiare
vjetore. Ai është individ i miratuar nga autoritetet kompetente për të kryer auditime ligjore, si
dhe i regjistruar në regjistrin publik të audituesve ligjore dhe shoqërive të auditimit, në përputhje
me dispozitat ligjore në fuqi. Në përputhje me nenin 24, pika 1 të Ligjit nr. 10091, datë
05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të
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kontabilistit të miratura”, i ndryshuar, “E drejta për ushtrimin e veprimtarisë si shoqëri
audituese hiqet nga bordi, në rastet kur shkelen kushtet dhe/ose kur ndryshojnë rrethanat e
parashikuara në këtë ligj, të cilat konsiderohen të domosdoshme për autorizimin e regjistrimit”.
Pra operatorët ekonomikë nuk kanë asnjë detyrim ligjor, në përputhje me nenin 45 të LPP-së, të
deklarojnë në procedurat e prokurimit audituesit e tyre ligjorë, në kushtet kur këta nuk janë në
përbërje të shoqërisë dhe për aktivitetin e tyre përgjigjen pranë organeve të parashikuara në
ligjin përkatës si më sipërcituar.
III.5.8. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk. për kundështimin e
kualifikimit të ofertës të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, me argumentin se”nuk ka
deklaruar përfaqsuesin e emëruar të kompanisë në shtetin e Kosoves”, Komisioni i Prokurimit
Publik sjell në vëmëndje, nenin 55, pika 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet.se “Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e
vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e
përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë
në dokumentet e tenderit”. Në këtë kuptim Komisioni konstaton se, ky është një kriter i
pakërkuar nga autoriteti kontraktor, në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit. Për më
tepër nga ekstrakti I QKR-së rezulton se në datë 03.05.2017 është depozituar vendimi date
02.05.2017 dhe 24.10.2016 “Per themelimin e deges ne Kosove, me emrin "NAZERI 2000" shpk
me adrese: Rruga Remzi Ademi, Nr.11, Prishtine. Perfaqesues dege emerohet Z.Ismajl Gashi”.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Trezhnjeva”shpk nuk qëndron.

III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” shpk “Nazeri 2000” shpk,
dhe “Toni Security” shpk me argumentin se “Ne DST eshte kerkuar:“Ofertuesi duhet te
disponoje se paku 1 automjet per nderhyrje ne raste emergjente , ne pronesi te shoqerise apo te
marre me qera. Per kete operatori ekonomik duhet te paraqese:- Leje e Qarkullimit dhe taksat
e automjetit ne pronesi te shoqerise. Nuk plotesojne kriterin Police per sigurimin e detyrueshem
te mbajteseve te mjeteve motorike per pergjegjesine ndaj paleve te treta pra kontrata e sigurimit
qe hyn ne fuqi oren 24.00 te dates fillimit te periudhes se sigurimit ku cilesohet se: Une i
siguruari jam dakort me kushtet e pergjithshme dhe perjashtimie te shprehura ne faqet e pasme
te polices. Police e sigurimit (kontrata mes paleve) eshte e pa firmosur nga subjektet e
mesiperme cka bie ndesh me ligjin dhe mosfirmosja e ben te pavlefshme kontraten mes paleve
pasi njera pale nuk ka firmosur dhe rene dakort me kushtet e kontrates dhe nuk kane marre
persiper pergjegjesite e veta d.m.th eshte kontrate e njeanshme dhe sipas ligjit kur palet bien
dakort firmoset kontrata dhe nese njera pale nuk bie dakort dhe nuk firmos kontrata eshte e
pavlefshme.Ky eshte rast tipik ku njera pale nuk ka firmosur dhe police e sigurimit eshte e
pavlefshme”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
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III.6.1. Në shtojcën 7/2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.3 “kapaciteti teknik”, nënpika
2.3.8, të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi nga ana e autoritetit kontraktor
është kërkuar:
“2.3.8. Ofertuesi duhet të disponojë se paku 1 automjet për ndërhyrje në raste emergjente, në
pronësi të shoqerisë apo të marre me qera. Per kete operatori ekonomik duhet të paraqesë:
- Leje e Qarkullimit dhe taksat e automjetit ne pronesi te shoqerise .
Ne rastin kur automjeti eshte marre me qera, Leja e Qarkullimit duhet te shoqerohet edhe me
Kontraten noteriale te marrjes me qera, ku te jete percaktuar afati dhe qellimi i marrjes me
qera.
”.
III.6.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se operatorët ekonomikë
“Nazeri 2000” shpk, “Eurogjici Security” shpk dhe “Toni Security” shpk në përmbushje të
kriterit sa më sipër kanë dorëzuar dokumentacion të vlefshëm ku vërtetojnë se disponojnë më
shumë se një automjet, ku ndër dokumentat e tjera janë dorëzuar policat e sigurimit për secilin
nga automjetet.
III.6.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” 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. b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;”
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 7
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.6.4. Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 2 dhe 5
përcaktohet se: 2. “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”.
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5. 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.6.5. KPP gjykon se kriteret e veçanta për kualifikim kanë si synim kryesor 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 zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Në 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.6.6. KPP pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar në SPE konstaton se operatorët
ekonomikë “Nazeri 2000” shpk, “Toni Security” shpk dhe “Eurogjici Security” shpk kanë
paraqitur dokumentacion me anë të të cilit provojnë se disponojnë “se paku nje automjet për
ndërhyrje në raste emergjente, në pronësi të shoqerisë apo të marre me qera. Per kete operatori
ekonomik duhet të paraqesë:- Fotokopje te Lejes se Qarkullimit dhe taksat e automjetit ne
pronesi te shoqerise . Ne rastin kur automjeti eshte marre me qera, Leja e Qarkullimit duhet te
shoqerohet edhe me Kontraten noteriale te marrjes me qera, ku te jete percaktuar afati dhe
qellimi i marrjes me qera”, në përputhje me kriterin e kualifikimit të sipërcituar, sepse kanë
dorëzuar dokumentacion të vlefshëm, pra certifikatat respektive të pronësisë së mjeteve rrugore,
lejet e qarkullimit, certifikatat respektive të kontrollit teknik, taksat vjetore të mjeteve dhe policat
respektive për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorrike për përgjegjësinë ndaj
palëve të treta, për më shumë se një automjet.

III.6.7. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk. për kundështimin e
kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” shpk, “Toni Security” shpk dhe
“Eurogjici Security” shpk me argumentin se “Police e sigurimit (kontrata mes paleve) eshte e
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pa firmosur nga subjektet e mesiperme cka bie ndesh me ligjin dhe mos firmosja e ben te
pavlefshme kontraten mes paleve pasi njera pale nuk ka firmosur dhe rene dakort me kushtet e
kontrates dhe nuk kane marre persiper pergjegjesite e veta d .m .th eshte kontrate e njeanshme
dhe sipas ligjit kur palet bien dakort firmoset kontrata dhe nese njera pale nuk bie dakort dhe
nuk firmos kontrata eshte e pavlefshme. Ky eshte rast tipik ku njera pale nuk ka firmosur dhe
police e sigurimit eshte e pavlefshme”, Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmëndje, nenin
55, pika 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet.se “Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të
përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet
e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit”.
Në këtë kuptim Komisioni konstaton se, pretendimi i ngritur nga operatori ekonomik akimues
“Trezhnjeva” shpk, është i bazuar mbi një kriter të pakërkuar nga autoriteti kontraktor, në
dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit.

Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk nuk qëndron.

III.7. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk. për kundështimin e
kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” shpk, “Toni Security” shpk dhe
“Eurogjici Security” shpk me argumentin se “Eurogjici Security” shpk “Nazeri 2000”, dhe
“Toni Security” shpk duhet te skualifkohen dhe per arsyen nuk kane deklaruar QKSH ( qendra
e kontrollit te sherbimeve) operatoret ne baze te ligjit 75/2014 date 10.07.2014. Neni 22, qendra
e kontrollit te SHPSF-se”, Komisioni i Prokurimit Publik referuar DST, akteve ligjore të cituar
në pikën III.5.1-III.5.4 gjykon se operatorët e shërbimit nuk janë “personi/at në cilësinë e
anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka
kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit”, pra nuk kanë
funksione brenda shoqërisë, prandaj pretendimi i ngritur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva”
shpk nuk qëndron.
Për më tepër, Komisioni sjell në vëmëndje, nenin 55, pika 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet.se “Autoriteti kontraktor vlerëson dhe
krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe
kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është
përfshirë në dokumentet e tenderit”. Në këtë kuptim Komisioni konstaton gjithashtu se,
pretendimi i ngritur nga operatori ekonomik akimues “Trezhnjeva” shpk, është i bazuar mbi një
kriter të pakërkuar nga autoriteti kontraktor, në dokumentat e tenderit të procedurës së
prokurimit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk nuk qëndron.
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III.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk për “shtimin e arsyeve të
skualifikimit të operatorëve ekonomikë “Shtiqni” shpk dhe “Orka” shpk se oferat e tyre janë nën
koston ligjore”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.8.1. 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 përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohet 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 dokumentat e tenderit….”.
III.8.2. Neni 56 i LPP përcakton shprehimisht se: “1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose
më shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve ose shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai,
përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik
përkatës të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve punë shpjegime për elementë të veçantë të
ofertës, për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka
ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin
ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas
shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të
gjitha elementet e saj”.

III.8.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 66, pika 5, përcaktohet se: “- Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak
oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur
më shumë se 25% e fondit limit të përllogaritur. - Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më
shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e
saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme. Nëse një apo disa oferta
vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga
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ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56
të LPP. Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova
shkresore sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e
nenit 56 të LPP”.
III.8.4. Referuar nenin 56 të LPP, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime
nga ofertuesit, përpara se të marrë vendimin përfundimtar për kualifikimin ose jo të tyre, në
përputhje me nenin 56 të LPP-së, në rast se një apo disa oferta vlerësohen anomalisht të ulëta.
Pra, autoriteti kontraktor dhe konkretisht Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të tij, ka detyrimin
sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik të shqyrtojë dhe vlerësojë ofertat e paraqitura
nga operatorët ekonomikë në sistemin e prokurimeve elektronike, dhe kualifikon vetëm ofertat
të cilat fillimisht plotësojnë të gjitha kërkesat ligjore, administrative, tekniko – profesionale,
ekonomiko – financiare (kriteret kualifikuese) dhe që më pas nuk dalin me ofertë anomalisht të
ulët pas përllogaritjeve të kryera në përputhje me formulën përkatëse të përcaktuar në rregullat
e prokurimit publik dhe në dokumentat standart të tenderit.
Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, komisioni i vlerësimit të
ofertave të një autoriteti kontraktor, në rastin e procedurës së prokurimit për kryerjen e
shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të njëjtin detyrim ligjor gjatë shqyrtimit dhe
vlerësimit të ofertave, pra verifikon ofertat që plotësojnë kriteret kualifikuese, e më pas, nuk
rezultojnë të jenë anomalisht të ulëta.
III.8.5. Sqarojmë se legjislacioni për prokurimin publik jo më kot ka përcaktuar parashikimin e
caktuar në nenin 56 të LPP, pikërisht për të mbrojtur autoritetin kontraktor në rastin e ofertave
të papërgjegjshme, duke kryer përllogaritjet përkatëse dhe evidentimin e ofertave anomalisht të
ulëta.
Edhe në rast se një ofertë rezulton anomalisht e ulët, ligjvënësi ka përcaktuar mënyrën e
argumentimit dhe shpjegimit të kësaj oferte nga ana e operatorit ekonomik ankimues duke e
dokumentuar, argumentuar me prova shkresore sqarimet për elementin apo elementët e veçantë
të ofertës në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.
Në rast se një ofertë ekonomike, autoritetit kontraktor do t’i rezultojë anomalisht e ulët, atëherë,
legjislacioni për prokurimin publik ka përcaktuar mënyrën se si ky i fundit mund të mbrohet
nga një ofertë e tillë dhe konkretisht duke i kërkuar operatorit ekonomik, përpara se të vazhdojë
me procesin e vlerësimit të ofertave, të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune
shpjegime për elementë të veçantë të ofertës për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka
ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
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c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në
vendin ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë
të informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas
shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të
gjitha elementet e saj.
Referuar sa më sipër, një autoritet kontraktor ashtu siç vepron në çdo procedurë prokurimi,
edhe në rastin e procedurës për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të drejtë që gjatë
shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave të zbatojë parashikimin ligjor në lidhje me ofertën
anomalisht të ulët në rast se një ofertë rezulton e tillë.
III.8.6. Nga ana tjetër, në rastin e procedurave të prokurimit për shërbimin e ruajtjes dhe
sigurisë fizike, nëse një autoritet kontraktor, për shkak edhe të vetë specifikës dhe veçantisë së
këtij shërbimi, bazuar në të drejtën e tij për të përcaktuar kritere në përputhje me natyrën dhe
përmasat e objektit të prokurimit, ka kërkuar preventive apo analizë kosto, duke përfshirë në të
gjithë elementët ligjorë që përbëjnë një kosto mujore duke detajuar zërat apo elementët e
veçantë të kësaj kosto, mbi bazën e të cilave autoriteti kontraktor do të gjykojë ofertën e
paraqitur, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se do të qëndrojë strikt vendimit të autoritetit
kontraktor, mbi bazën e të cilit do të gjykojë më pas, si në rastin kur ka kryer vlerësimin e
ofertave duke konkluduar mbi ofertën totale, ashtu edhe në rastin kur ka kërkuar një preventiv
apo analizë kosto dhe ka bërë vlerësimin e ofertave duke shqyrtuar secilin zë apo element të
veçantë të ofertës.
III.8.7. Komisioni i Prokurimit Publik, argumenton se ky qëndrim i tij bazohet në qëllimet e ligjit
të prokurimit publik për rritjen e eficencës dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik, të
kryera nga autoritetet kontraktore, mirëpërdorimin e fondeve publike dhe ulje të shpenzimeve
procedurale; sigurimin e një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
Në rast se autoritetet kontraktore do të veprojnë në kundërshtim me sa më sipër, atëherë
Komisioni i Prokurimit Publik do t’i rishikojë administrativisht duke i gjykuar ato si të gabuara.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, përfituesi i drejtëpërdrejtë i shërbimit të
kërkuar (në këtë rast shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike), është vetë autoriteti kontraktor dhe
si i tillë ai ka një pozitë të veçantë dhe është përgjegjës për ndjekjen dhe monitorimin e zbatimit
të kontratës sipas legjislacionit në fuqi, kjo bazuar në nenin 62 të LPP “Detyrimet gjatë zbatimit
të kontratës”, ku përcaktohet se: “1. Autoriteti kontraktor përcakton në dokumentet e tenderit
organin ose organet, nga të cilët kandidati ose ofertuesi mund të marrë informacionin e
duhur për detyrimet fiskale, për mbrojtjen e mjedisit, për mbrojtjen e punonjësve dhe kushtet e
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punës, që janë në fuqi në Shqipëri ose në rajonin apo njësinë vendore ku do të zbatohet
kontrata.
2. Ofertuesit ose kandidatit mund t’i kërkohet të dëshmojë se gjatë hartimit të ofertës i ka marrë
parasysh detyrimet, që shoqërojnë zbatimin e kontratës, siç është vendosur nga organet
kompetente, në përputhje me pikën 1 të këtij neni.
3. Detyrimet e përmendura në pikën 1 të këtij neni, si dhe kushtet e parashikuara në nenin
46 të këtij ligji janë të vlefshme gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të kontratës. Çdo
shmangie nga këto kushte apo detyrime çon në prishjen e kontratës”.
Pra është autoriteti kontraktor si organi me interes dhe përgjegjësi për realizimin me sukses të
kontratës, është pikërisht ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës për t’u siguruar nëse
cilësia e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike është e njëjtë me cilësinë e premtuar në ofertë
dhe të përcaktuar në kontratë.
Nga ana tjetër, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, ligji i prokurimit publik nuk ka për
qëllim që nëpërmjet tij dhe përcaktimeve të tij të kontrollohen një sërë ligjesh të tjera, ashtu siç
edhe në rastin e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike që një element kryesor është paga
minimale, e cila në rastet kur autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar një preventiv apo analizë kosto
apo kur oferta nuk konstatohet të rezultojë anomalisht e ulët, nuk ka pse të jetë objekt kontrolli
edhe nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, pasi ka organe të tjera që merren me kontrollin
dhe monitorimin e respektimit të legjislacionit në lidhje me pagën minimale të punonjësve në
shkallë vendi.
Në rast se ofertat e kualifikuara nuk rezultojnë anomalisht të ulëta, pas përllogaritjeve përkatëse,
apo në rast se rezultojnë të tilla dhe nga autoriteti kontraktor nuk evidentohen shkelje të atij
karakteri që të konsiderohen haptazi në kundërshtim me ligjin, të tilla që të ndikojnë në
mirëpërdorimin e fondeve publike, si qëllim parësor të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, por bindet me provat dhe argumentat e paraqitura nga operatori
ekonomik, atëherë, autoriteti kontraktor duhet të lidhë kontratë me ofertuesin i cili ka paraqitur
ofertën më të mirë në përputhje me nenin 55 të këtij ligji.
III.8.8. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, , autoriteti
kontraktor ndër te tjera ka përcaktuar:
FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE
Emri i Ofertuesit_____________________

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
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***
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: ( objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen
e APP-se
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
3.

Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;

4.

Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1

2

3

4

5

6

7

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Njësia

Sasia

(Muaj)

(nr.vendroje
ve)

Numri total i
rojeve për
vendroje

Çmimi
Njësi
/muaj

Oferta
në total
(neto)

(12)

(1)

(4.98)

(X)

(X)

1.

Ruajtja, Sigurimi Fizik i
objekteve/aseteve të
Drejtorisë së Sherbimit
Spitalorë Tropojë per 1 vend
roje me 3 turne
Oferta Neto ne total
TVSH (%)

(X)

Oferta total

(X)

Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula

______________
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Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kërkuar ne dokumentat e tenderit )

Sqarime:
3.

Ne çmim te jene te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon
kuadri ligjor ne lidhje me pagat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per
sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje me tre turne.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje dhe 1
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.

4.

Analize
e kostos
Emërtimi
1

Shpenzime për pagë bazë

2

Shtesë mbi pagë për turnin II

3

Shtesë mbi pagë për turnin III

4

Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%










Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 809,
datë 26.12.2018,” Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961,
datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014
“Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet
4.98 (Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo
punonjës shërbimi).
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e
preventivit (si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore,),
rezultojnë të jenë nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek ( e kërkuar ne dokumentat e tenderit ).
Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total.
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Veme ne dijeni operatoret ekonomike qe per efekt llogaritjeje do te meret ne konsiderate
muaji Shkurt 2019 pasi eshte muaj me 29 dite”.

III.8.9. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar:
” Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Shërbimi në një vendroje në hyrjen kryesore me tre turne në të gjitha ditët kalendarike për të
cilën lidhet kontrata. (24 orë në ditë).
Gjatë turneve të dyta dhe të treta rojet të kryejnë kontrolle çdo 15 minuta në të gjitha hapësirat e
objekteve.
Kërkesat për zbatimin e shërbimit
Punonjësit e shërbimit të jenë të licensuar me lejet përkatëse të lëshuara nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut ku prokurohet në bazë të Ligji 75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
Punonjësit e sherbimit të jenë të pajisur me uniformë të rregullt të miratuar nga Ministria e
Brendshme, ku të jetë e reklamuar dhe stema e shoqerisë dhe të kenë dokumenta që vërtetojnë
identitetin e tyre
Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
Rojet duhet të kenë leje arme.
Rojet e turnit të tretë të jenë te pajisur me armë.
Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
a-Rregullorja e brendshme
b-Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit, i cili duhet të plotësohet nga punonjësi i
shërbimit.
c-Grafiku mujor i shërbimit me emrat e personelit për çdo ditë dhe turn.
d-Mjete ndriçimi në rast mungese te energjise elektrike.
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e-Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorëe
përgjegjës të objektit.
f-Skemën e njoftimit në rast sulmi ose zjarri në objekt.
g-Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt”.

III.8.10. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit,
autoriteti kontraktor ka përcaktuar
”Shërbimi që kërkohet: Objekti: “Ruajtja, Sigurimi Fizik i objekteve/aseteve të Drejtorisë së
Sherbimit Spitalorë Tropojë” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha
kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)

Vendndodhja e sherbimit: _____________________________________
Numri i

Numri i turneve

Vendrojeve

Numri i rojeve

Afati i levrimit

te nevojshme
12 muaj

1

3

4.98

Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga kjo
procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 12 muaj.

III.8.11. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit, ju ka kërkuar të gjithë ofertuesve që të paraqesin ofertën e tyre ekonomike bazuar në
analizën e kostos mujore si edhe që gjatë këtyre përllogaritjeve të merren parasysh të gjitha
parashikimet ligjore në lidhje me pagën bazë minimale ligjore, shtesat për turnin e dytë e të tretë,
kontributet shoqërore dhe shëndetësore për shërbimin e ruajtjes në një vendroje, me tre turne për
një periudhë 12 muaj, ku bashkalidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi për
një roje dhe 1 vendroje me 3 turne (4.98 roje) në muaj.
Gjithashtu, autoriteti kontraktor në kriteret për kualifikim ka përcaktuar që operatorët ekonomikë
duhet të paraqesin analizën e kostos për ofertën e paraqitur, si dhe klasifikimi i ofertave do të
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bëhet mbi bazën e vlerës së ofertës së dhënë në total.
Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur nga
ankimuesi, informacionin dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, si dhe nga
shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave të operatorëve ekonomikë dhe konkretisht elementëve bazë
(pagë bazë, shtesa mbi pagë për turnin e dytë dhe të tretë, si dhe sigurime shoqërore dhe
shëndetësore në masën 16,7%) – elementë këta të cilat janë përcaktuar shprehimisht dhe në DST; për një vendroje, me tre turne përkatësisht turni I + turni II + turni III me 4.98 roje private për
një periudhë 12 mujore, sipas përcaktimit të bërë në dokumentat e tenderit, konstaton se në
ofertat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Shtiqni” shpk dhe ”Orka” shpk, nuk janë
respektuar dispozitat ligjore për shtesat mbi pagë për turnin dytë dhe të tretë, si dhe detyrimet
ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, e për rrjedhojë ofertat e tyre janë nën koston e
lejuar ligjore.
Komisioni sqaron se është detyrë e operatorëve ekonomikë që të garantojnë që oferta e paraqitur
prej tyre të përfshijë të gjithë elementët e kërkuar nga AK me qëllim garantimin e një kontrate të
sukseshme. Komisioni gjykon se një ofertë vlerësohet e vlefshme, vetëm në rastin ku ajo është
në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit.
Në rastin në fjalë operatorët ekonomikë “Shtiqni” shpk dhe ”Orka” shpk, kanë dështuar të
përmbushë detyrimet bazë për një ofertë të suksesshme, siç janë llogaritja saktë e shtesave mbi
pagë për turnin e dytë dhe të tretë, si dhe të kontributeve shoqërore dhe shëndetësore, në masën
dhe vlerat e përcaktuara nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
Për sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk qëndron.
III.9. Lidhur me pretendimet mbi pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues
“Trezhnjeva” shpk për shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë “Shtiqni”
shpk dhe ”Orka” shpk, Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër në pikën
III.8.11, gjykon se nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi,
gjendja faktike dhe juridike e këtyre operatorëve ekonomikë do të vijojë të ngelet e skualifikuar,
duke mos pasur më interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
III.10. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk mbi shtimin e
arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë “Sabeta" shpk dhe “Oruci 07” shpk,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i këtyre shoqërive është përcaktuar tashmë prej
vendimit të KVO-së të datës 19.04.2019, ku këto shoqëri rezultojnë të skualifikuara nga kjo
procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga
verifikimi i informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe nga shqyrtimi
administrativ në KPP, nuk rezulton që këta operatorë ekonomikë të jetë ankimuar në lidhje me
këtë procedurë prokurimi.
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Rrjedhimisht, pretendimet e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk mbi shtimin e arsyeve të
skualifikimit për operatorët ekonomikë “Sabeta" shpk dhe “Oruci 07” shpk nuk do të merren në
shqyrtim.
III.11. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë “Orka” shpk dhe “Shtiqni” shpk, për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tyre, KPP gjykon se, referuar arsyetimit të bërë në
pikën III.8 të këtij vendimi, opetarorët ekonomikë “Orka” shpk dhe “Shtiqni” shpk, do të vijojnë
të mbeten të skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi, e si rrjedhim pa interesa në këtë
procedurë prokurimi objekt shqyrtimi, ndaj këto operatorë ekonomikë nuk legjitimohen.
Për sa më sipër, pretendimet e tyre nuk 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”, të ndryshuar dhe 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”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,

Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.REF-14813-03-21-2019, me
objekt: “Ruajtja, sigurimi fizik i objekteve/aseteve të Drejtorisë së Shërbimit Spitalor
Tropojë” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 3.160.218,16 lekë (pa tvsh), zhvilluar në
datën 12.04.2019 nga autoriteti kontraktor Drejtoria e Shërbimit Spitalor Tropojë”.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Orka” shpk për procedurën
e prokurimit.
3. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Shtiqni” shpk për
procedurën e prokurimit.
4. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 771 Protokolli, Datë 30.04.2019
Nr. 789 Protokolli, Datë 02.05. 2019
Nr. 807 Protokolli, Datë 03.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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