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Në mbledhjen e datës 30.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit Nr.
REF-21947-01-20-2016 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private", të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Mat”, me
fond limit 2.507.101 lekë pa TVSH , zhvilluar nё datёn 08.02.2016,
nga autoriteti kontraktor, Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë Mat.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën e
mësipërme të prokurimit. Gjithashtu ankimuesi ngren pretendime
lidhur me ofertat e paraqitura nga operatorët ekonomikë të tjerë.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k për procedurën e
mësipërme të prokurimit. Gjithashtu ankimuesi ngren pretendime
lidhur me ofertat e paraqitura nga operatorët ekonomikë të tjerë.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik pjesëmarrës në për procedurën e mësipërme të
prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik pjesëmarrës në për procedurën e mësipërme të
prokurimit.
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Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës së
operatorëve ekonomik pjesëmarrës në për procedurën e mësipërme të
prokurimit si dhe korrigjimin e gabimit matematikor në ofertën e tij.
Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagja 8, H.10, Pall.4, Ap.3. Tiranё.
“Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë
“Global Security” sh.p.k
Lagjia “Ali Demi”, Rr. “Shemsi Haka”, pranë Poligrafikut, Tiranё
“Trezhnjeva” sh.p.k.
Lagjia “Partizani” Pall 90/3 SHK 1 AP 1 B. Curri
“Safe” sh.p.k
Rr. “Bernard Bilota”, Kulla “Haëai Toëer”, Pazar 2, Kati 1, Tiranё
“Kevenjo” sh.p.k
Lagjia e Re, Peshkopi

Autoriteti Kontraktor:

Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat
Rruga “ Pirustet” Mat

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë
29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010,
“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë qenë operatorë
ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të
shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
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I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar
në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili i ka
refuzuar ato, dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e
prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 25.01.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit REF-21947-01-20-2016 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje
private", të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Mat”, me fond limit 2.507.101 lekë pa TVSH ,
zhvilluar nё datёn 08.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë Mat.
II.2 Në këtë procedutë kanë marrë pjesë ofertuesit:
-

Eurogjici Security sh.p.k.
Trezhnjeva sh.p.k
Grand Security sh.p.k
ISA sh.p.k
Safe sh.p.k
Snajper Security sh.p.k
Nazeri 2000 sh.p.k
Res 03 sh.p.k
Global Security sh.p.k
Kevenjo sh.p.k

0 lekë pa tvsh
2.166.471,84 lekë pa tvsh
2.166.472,32 lekë pa tvsh
2.166.472,32 lekë pa tvsh
2.166.472,32 lekë pa tvsh
2.166.472,32 lekë pa tvsh
2.166.472,32 lekë pa tvsh
2.166.472,32 lekë pa tvsh
2.166.472,32 lekë pa tvsh
2.166.472,46 lekë pa tvsh

I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

Nga vlerësimi i autoritetit kontraktor rezulton se janë skualifikuar operatorët ekonomikë me arsyet e
mëposhtme:
“Safe” sh.p.k:
1- Nuk ka paraqitur formularin e sigurimit te ofertes sipas shtojces nr 3, kerkuar nga Njesia e
Prokurimit tek kriteret e vecanta te kualifikimit. Ju bejme me dije se ky kriter nuk eshte
kundershtuar gjate afatit ligjor, me kerkesa per modifikem apo ndryshime, deri para hapjes se
ofertave.
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2- Nuk perputhet minimalisht 5 punonjes ne muaj te siguruar sipas listes emerore te Drejtorise se
Policise se Qarkut Diber per periudhen janar – dhjetor 2015. Sipas pikes 6 te DST- Kriteret:
“Kapacitetit teknik” eshte kerkuar Operatori Ekonomikë duhet të ketë të siguruar jo më pak se 5
punonjës shërbimi dhe Administrator + Drejtues Teknik.
“Eurogjici Security” sh.p.k
1- Nuk ka paraqitur formularin e sigurimit te ofertes sipas shtojces nr 3, kerkuar nga Njesia e
Prokurimit tek kriteret e vecanta te kualifikimit. Ju bejme me dije se ky kriter nuk eshte
kundershtuar gjate afatit ligjor, me kerkesa per modifikem apo ndryshime, deri para hapjes
se ofertave.
2- Ofertë e pavlefshme ka paraqitur dy oferta;
“Trezhnjeva” sh.p.k:
1- Nuk ka paraqitur formularin e sigurimit te ofertes sipas shtojces nr 3, kerkuar nga Njesia e
Prokurimit tek kriteret e vecanta te kualifikimit. Ju bejme me dije se ky kriter nuk eshte
kundershtuar gjate afatit ligjor, me kerkesa per modifikim apo ndryshime, deri para hapjes
se ofertave.
2- Nuk ka paraqitur -Vertetim per likujdimin e detyrimeve të përcaktuara nga Autoriteti i
Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2015, as fatura, kerkese ne DST, kapaciteti
teknik.
“Nazeri” sh.p.k
1- Nuk ka paraqitur formularin e sigurimit te ofertes sipas shtojces nr 3, kerkuar nga Njesia e
Prokurimit tek kriteret e vecanta te kualifikimit. Ju bejme me dije se ky kriter nuk eshte
kundershtuar gjate afatit ligjor, me kerkesa per modifikem apo ndryshime, deri para hapjes se
ofertave.
II.3. Në datën 15.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e tij në procedurën e prokurimit
objekt ankimi.
II.3.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

-

Në sistem rezulton se shoqëria jonë ka ngarkuar vetëm një ofertë dhe arsyeja e parë e
skualifikimit nuk qëndron.
Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit për sigurimin e ofertës pasi është i zbatueshëm vetëm
për procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar.

II.3.2. Në datën 17.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k, është vënë
në dijeni në lidhje me pranimin e pjesshëm të ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.3.4. Në datën 22.02.2016, pala ankimuese “Eurogjici Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor
duke arsyetuar:
Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit për sigurimin e ofertës pasi është i zbatueshëm vetëm për
procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar.
Kërkojmë kuotimin e ofertës sonë.
II.4. Në datën 05.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k është njoftuar përmes
sistemit të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
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“Nuk ka paraqitur formularin e sigurimit të ofertes sipas shtojcës nr 3, kërkuar nga Njesia e
Prokurimit tek kriteret e vecanta të kualifikimit. Ju bëjmë me dije se ky kriter nuk është
kundërshtuar gjatë afatit ligjor, me kërkesa për modifikim apo ndryshime, deri para hapjes së
ofertave.”
II.4.1 Në datën 15.02.2016, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton arsyen e skualifikimit të ofertës së tij në
procedurën e prokurimit objekt ankimi. Gjithashtu ngren pretendime mbi operatorët e tjerë
pjesëmarrës në këtë procedurë.
II.4.2 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
(i) Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit për sigurimin e ofertës pasi është i zbatueshëm vetëm
për procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar.
(ii) Kërkojmë skualifikimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k pasi është ofertë nën
koston ligjore të lejuar.
(iii)Kërkojmë skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k, “Grand Security”
sh.p.k, “ISA” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Res 03” sh.p.k dhe
“Global Security” sh.p.k. pasi nuk kanë përmbushur kërkesën për vërtetimin e OSHË;
(iv) Po këto shoqëri nuk kanë paraqitur analizën e kostos;
II.4.3 Në datën 17.02.2016 me shkresën nr. 438/1 prot autoriteti kontraktor ka vendosur
mospranimin e ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
II.4.4 Në datën 22.02.2016, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 15.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.5.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Global Security”
sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
(i) “Grand Security” sh.p.k nuk plotëson kërkesën për Certifikatën e titullarit pasi i ka skaduar
afati dhe nuk është rinovuar sipas ligjit 75/2014;
(ii) “Res 03” sh.p.k
A. Ka paraqitur vërtetimin e DPQ Dibër i cili nuk është i 3 muajve të fundit.
B. Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2015.
C. Nuk ka pasqyruar FDP dhe TAP dhe sigurime shoqërore për peridhën janar-dhjetor
2014 dhe Tatim fitimi 2014 dhe TVSH janar-dhjetor 2014.
D. Nuk ka pasqyruar pagesat për AKEP për 2016.
(iii) A. “Kevenjo” sh.p.k nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore
për vitin 2015;
B. Nuk ka pasqyruar FDP dhe TAP dhe sigurime shoqërore për peridhën janar-dhjetor
2014 dhe Tatim fitimi 2014 dhe TVSH janar-dhjetor 2014.
C. Nuk ka pasqyruar pagesat për AKEP për 2016.
Kërkojmë skualifikimin e 3 operatorëve të mësipërm “Grand Security” sh.p.k, “Res 03” sh.p.k
dhe “Kevenjo” sh.p.k dhe shpalljen fitues të “Global Security” sh.p.k
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II.5.2 Në datën 17.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k, është vënë në
dijeni në lidhje me pranimin e pjesshëm të ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.5.3 Në datën 22.02.2016, pala ankimuese “Global Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.6. Në datën 15.02.2016, operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton arsyen e skualifikimit të ofertës së tij në
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.6.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
(i) Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit për sigurimin e ofertës pasi është i zbatueshëm vetëm
për procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar.
(ii) Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimin nuk qëndron pasi ne e kemi paraqitur në SPE
vërtetimin e Akep.
II.6.2 Në datën 17.02.2016 me shkresën nr. 439/1 prot autoriteti kontraktor ka vendosur
mospranimin e ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k.
II.6.3 Në datën 23.02.2016, operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 16.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.7.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
Përse i përket arsyes së parë të skualifikimit referuar LPP dhe nëse do të ishtë kërkuar nga AK nuk
gjen mbështetje në ligj kështu që duhet të kualifikohemi në lidhje me këtë pikë;
Përsa i përket arsyes së dytë të skualifikimit, shoqëria jonë e plotëson kriterin e kërkuar në DT pasi
kemi paraqitur dokumentacion të plotë në tender 7 certifikata të z. F I, z. K S, z. F. K, z. I D, z. R. D,
z. S C, z. A. K., vërtimin nr. 39 prot., 20.01.2016 ku në listën emërore janë të listuar dhe 7
punonjësit e paraqitur ne tender. Gjithashtu janë të deklarur dhe në listëpagesa.
Përsa i përket pretendimit tjetër se numri i të siguruarve duhet të jetë 5 + administratorin dhe
drejtuesin teknik të shoqërisë theksojmë se shoqëria për vitin 2014-2015 ka të siguruar mesatarisht
30.5 punonjës, ndërsa në vërtetimin e DPQ Dibër ka të certifikuar 31 punonjës pra e tejkalon
kërkesën e AK. Gjykimi që numri i punonjësve nuk përputhet me listën e punonjësve në DPQ është
absurd nisur nga fakti që gjatë një viti kalendarik ka lëvizjë punonjësish largime apo afrime
punonjësish.
II.7.2 Në datën 17.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k, është vënë në dijeni me
refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.7.3 Në datën 26.02.2016, pala ankimuese “Safe” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit.
II.8. Në datën 17.02.2016, operatori ekonomik “Kevenjo” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton kualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë
pjesëmarres në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.8.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik “Kevenjo” sh.p.k kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
6

(i) Kërkojmë korrigjimin e ofertës sonë pasi nuk kemi gabuar ne cmimin për njësi po në cmimin
total. Kemi ofertuar për 45.134,84 x 4.8 roje x 10 muaj = 2.133.472,32 lekë pa TVSH.
(ii) Kërkojmë skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Grand Security” sh.p.k “Res 03” sh.p.k
dhe “Global Security” sh.p.k pasi këto shoqëri nuk plotësojnë kriterin për vërtetimin për
likujdimin e detyrimeve të përcaktuara nga AKËP për vitin 2015.
II.8.2 Në datën 19.02.2016 me shkresën nr. 478/1 prot autoriteti kontraktor ka vendosur
mospranimin e ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik “Kevenjo” sh.p.k.
II.8.3 Në datën 29.02.2016, operatori ekonomik “Kevenjo” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.9 Nëpërmjet shkresës me nr. 596 prot., datë 01.03.2016, protokolluar me tonën 293/2 datë
02.03.2016 është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor
lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik
ankimues.
II.10 Në datën 11.03.2016 me anë të shkresës nr. 293 prot., Komisioni i Prokurimit Publik i
drejtohet me shkresën me objekt “Kërkesë” Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat
duke kërkuar si më poshtë:
“Nëpërmjet shkresës me nr. 596 prot., datë 01.03.2016, protokolluar me tonën 293/2 datë
02.03.2016 është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve
ekonomik ankimues. Gjithashtu është depozituar dhe një CD me dokumentacionin e operatorëve
ofertues (jo i plotë).
Nga shqyrtimi i problematikës së ankesave, pasi shqyrtuam dosjen në sistemin e prokurimeve
elektronike u vu re që procedura është kthyer për rivlerësim dhe është e papërfunduar faza e
vlerësimit të ofertave duke e bërë të paaksesueshëm dokumentacionin e dorëzuar nga operatorët
ekonomikë ofertues.
Për të qenë sa më objektiv dhe të shpejtë në vendimmarrje ju lutem të paraqitet nje person i KVO-së
i autorizuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik ose mund të dërgoni një CD të plotë me të gjithë
materialet e paraqitura nga shoqëritë pjesëmarrëse.”
II.11 Në datën 16.03.2016 me anë të shkresës nr. 293/4 prot, me objekt: “Ju dërgojmë të dhëna”,
Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat ka dërguar të dhënat e kërkuara pranë
Komisionit të Prokurimit Publik.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, si dhe informacionit të autoritetit
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorëvë ekonomikë ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k.,
“Nazeri 2000” sh.p.k., “Trezhnjeva” sh.p.k. dhe “Safe” sh.p.k. në lidhje me arsyen e skualifikimit
të tyre se “Nuk ka paraqitur formularin e sigurimit të ofertës sipas shtojcës nr 3, kërkuar nga Njësia
e Prokurimit tek kriteret e vecanta të kualifikimit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 3, të dokumentave të tenderit nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
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“Sigurimi i ofertës, (në masën 2% të fondit që prokurohet) sipas Shtojcës 3;”
III.1.2. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 49, pika 1,
përcakton:
“Në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti kontraktor
mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas rregullave të prokurimit publik.”
III.1.3 Ndërsa në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, neni 18, pika 1 dhe 2, thuhet:
“Në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti kontraktor
mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas këtij neni. Në këtë rast, sigurimi
i ofertës ka formën e një depozite apo garancie, të lëshuar nga një bankë ose një shoqëri sigurimi, e
licencuar nga shteti për të ushtruar këtë veprimtari.”
“Ofertuesit ose kandidatët e kualifikuar duhet të paraqesin sigurimin e ofertës, në vlerën 2% të
vlerës limit, të përcaktuar në dokumentet e tenderit. Në dokumentet e tenderit duhet të parashikohet
një periudhë vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës. Sigurimi i ofertës
duhet të jetë i vlefshëm gjatë gjithë kësaj periudhe.”
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se sigurimi i ofertës është një kusht i cili mund kërkohet
nga autoriteti kontraktor në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar.
Në këto raste autoriteti kontraktor përcakton në dokumentat e tenderit periudhën e vlefshmërisë së
ofertave e cila gjen pasqyrim në formularin e sigurimit të ofertës, i detyrueshëm për tu paraqitur nga
ofertuesit.
Meqënëse autoritetet kontraktore nuk mund të kërkojnë sigurim oferte në procedurat e prokurimit
“Kërkesë për propozime” me vlerë më të ulët se kufiri i ulët monetar, rrjedhimisht edhe Formulari
i Sigurimit të Ofertës nuk duhet të merret në konsideratë nga KVO-ja gjatë shqyrtimit të ofertës së
paraqitur prej tyre.
Pёrsa mё sipёr, pretendimet e ankimuesve qendrojnë.
III.2 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k “për kuotim të tij në
sistemin e prokurimeve elektronike”, Komisioni vëren se;
Pas verifikimeve të dosjes në sistemin e prokurimeve elektronike si dhe nga kthimi i përgjigjes së
datës 17.02.2016, ku operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k, është vënë në dijeni
në lidhje me pranimin e pjesshëm të ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor lidhur me
ofertën ekonomike, ky i fundit ka ofertuar në vlerën 2.166.472,32 lekë pa tvsh dhe ka paraqitur
vetëm një ofertë.
Sikurse është pranuar dhe nga autoriteti kontraktor, konstatuar dhe nga KPP, pretendimi i
ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k se: “Nuk ka
paraqitur -Vërtetim për likujdimin e detyrimeve të përcaktuara nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare për vitin 2015, as fatura, kërkesë në DST, kapaciteti teknik”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
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III.3.1 Në dokumentat e tenderit, pika 2.3 te “Kapaciteti Teknik” nga ana e autoritetit kontraktor
është përcaktuar:
1. Autorizim individual nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare për
“Radiokomunikim dhe Radioalarm”, konform ligjit nr.9918 date. 19.05.2008, ku të
përfshihet zona në të cilën operatori ekonomik konkuron, për këtë Operatorët Ekonomikë
duhet të paraqesin dhe :
2. Vertetim per likujdimin e detyrimeve të përcaktuara nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare për vitin 2015.
III.3.2 Për plotësimin e këtij kriteri ankimuesi ka paraqitur dokumentacionin:
 Faturë lëshuar nga AKEP me nr serial 125223580 të datës 12.01.2015; Shoqëruar me
Transaksion bankar të datës 12.01.2015 për përfituesin AKEP;
 Faturë lëshuar nga AKEP me nr serial 125223581 të datës 12.01.2015; Transaksion bankar
të datës 12.01.2015 për përfituesin AKEP;
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se me dokumentacionin e dorëzuar nga ana e operatorit
ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k është përmbushur kriteri sipas kërkesave në dokumentat e tenderit.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. përsa i përket
pretendimeve për “Ofertë nën koston ligjore të lejuar operatori ekonomik “Trezhnjeva sh.p.k”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren:
III.4.1. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit.
III.4.2. Në Shtojcën 10 tek dokumentat e tenderit të publikuara rezulton se nga autoriteti kontraktor
është përcaktuar:
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Nr.

Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private, të
Prokurorisë së Rrethit Gjyqesor
Mat

Fondi
limit pa
TVSH

Periudha
në muaj
10 muaj

Nr.
Rojeve

Paga mujore Vlera totale
pa TVSH
pa TVSH

4.8

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private se godines se Prokurorise se Rrethit Gjyqesor
Mat.
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Shenim
Operatorët ekonomik duhet të plotësojne ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe fondin
limit të përcaktuar në tabelën e dokumentave standarte të tenderit.
Sqarim: Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e përgjithshme, për uniformat
(veshmbathjen), armatim, ndërlidhje (si radio marrëse-dhënëse etj.) shpenzimet për pagën
minimale, shtesat mbi pagën për turnin e dyta (ora 19.ºº - 22ºº), shtesat mbi pagën për turnin e tretë
(ora 22.ºº - 06ºº) Lejet e zakonshme, sigurimet shoqerore dhe shëndetesore si dhe të gjitha
detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi, per 1 vendroje sipas turneve.
Në Shtojcën 10 tek dokumentat e tenderit të publikuara rezulton se nga autoriteti kontraktor është
përcaktuar:
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike, me roje private, të Prokurorisë se rrethit Mat
Nr. Objekti i Prokurimit
Periudha
Nr. Rojeve Nr.Vendroje Turnet/Vendroje
në muaj
1.
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
10 muaj
4.8
1
1 (T1+T2+T3)
fizike me roje private, të
Prokurorisë së Rrethit Gjyqesor
Mat
Afatet e ekzekutimit:
Afatet e ekzekutimit, janë 10 muaj, nga data 01.03.2016 deri më 31.12.2016, ora 24.00
Ndërsa në shtojcën 10 tek “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” është përcaktuar:
Shërbimi privat i sigurisë fizike, të Prokurorisë Pranë Gjykates së Shkallës së Parë Durrës
Nr.

Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi privat i sigurisë
fizike, të Prokurorisë Pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
Durrës

Periudha
në ditë
310 ditë

Nr. Rojeve Nr.Vendroje
4,8

1

Turnet/Vendroje
1 (T1+T2+T3)

Afatet e ekzekutimit: Afatet e ekzekutimit, janë 310 ditë, nga data 26.02.2016 deri më 31.12.2016
III.4.3. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g” është
përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind më e madhe
se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
III.4.4. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është
e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000 (njëzetë e
dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës
normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë) lekë”.
III.4.5. Referuar nenit 81 të “Kodit të Punës” çdo orë pune e kryer nga ora 19.00 deri në 22.00 jep
të drejtën e një shtesë mbi page jo më pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer midis intervalit 2.00 dhe
6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page jo më pak se 50%”, ndërsa referuar nenin 87, po këtu,
“puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompesohet me një shtesë page jo
më pak se 25 per qind ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e punës së kryer plus një
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pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një jave para ose
pas kryerjes së saj.
III.4.6. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar
nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015 “Pёr kontributet e
detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.
III.4.7. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar dhe nga kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera, konstaton se
oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k, (e kualifikuar në pikën III.1. dhe III.2.
të arsyetimit), në total është nën koston e lejuar ligjore pasi oferta e tij nuk është përllogaritur në
përputhje me detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat
mbi pagë për turnin e II dhe të III, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% si dhe
shpenzimet për armatim e rrjedhimisht nuk mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e
kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe nëligjore në
fuqi.
Për sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.5. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Safe” sh.p.k se: “Nuk përputhet
minimalisht 5 punonjës në muaj të siguruar sipas listës emërore të Drejtorise së Policisë Së Qarkut
Dibër për periudhën janar – dhjetor 2015. Sipas pikës 6 të DST-Kriteret: “Kapacitetit teknik” është
kërkuar Operatori Ekonomik duhet të ketë të siguruar jo më pak se 5 punonjës shërbimi dhe
Administrator + Drejtues Teknik;”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1 Në dokumentat e tenderit nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
1. Vërtetim nga Drejtoria e Policisë Qarkut Dibër për shlyerjen e detyrimeve financiare për
vitin 2015 konformë Ligjit Nr. 8770 dt. 19/04/2001” Për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë
fizike” (i ndryshuar) shoqëruar me listën emërore, çertifikatat ose lejet e punonjësve, jo më
pak se 7 punonjës, përfshirë Drejtuesin Teknik dhe Administratorin, për periudhën janarDhjetor 2015,
Në rast se të një bashkimi të Operatorve Ekonomik, secili nga anëtarët e këtij bashkimi duhet të
vërtetojnë se i kanë shlyer detyrimet financiare për vitin 2015, në Drejtorinë e Policisë Qakut
Dibër, minimum për 5 punonjës shërbimi si dhe për armatimin që kanë përdorim në këtë Qark.
2. Vërtetim nga administrata tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për Periudhën
Janar – Dhjetor 2015, shoqëruar me listëpagesat e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore
sipas fomulari “E-SIG 025/a, Tatim mbi vlerën e shtuar, Tatim mbi Fitim, Tatim mbi të
Ardhurat Personale për vitin 2014, ku Operatori Ekonomikë duhet të ketë të siguruar jo më
pak se 5 punonjës shërbimi dhe Administrator + Drejtues Teknik.
III.5.2 Për plotësimin e këtij kriteri operatori ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k ka paraqitur
dokumentacionin:
1. Vërtetim nga Drejtoria e Policisë Qarkut Dibër me nr. 39 prot., datë 20.01.2016. Lista e 31
punonjësve shërbimi ku ka të përfshirë dhe z. F. I me detyrë “Përgjegjes Shërbimi”
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2.
3.
4.
5.

Ka paraqitur 7 certifikata të z. F I, z. K S, z. F. K, z. I D, z. R. D, z. S C, z. A. K.
Certifikatë të znj J. Zh. si titullare subjekti.
Listëpagesat e periudhës sipas kërkesës së autoritetit kontraktor. [...]
Ekstratin e QKR të datës 30.12.2015 ku në pikën 10 të tij është përcaktuar administrator znj.
J Zh.
Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes dhe
kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se kualifikimet e nevojshme, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka në
funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e domosdoshme të vërtetohet se një operator ekonomik plotëson
kriteret e kërkuara kur ato janë në përputhje dhe në përpjesëtim me përmasat dhe natyrën e objektit
që prokurohet.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se me dokumentacionin e dorëzuar nga ana e operatorit
ekonomik “Safe” sh.p.k është përmbushur kriteri sipas kërkesave në dokumentat e tenderit, pasi
dëshmon se ka një numër mesatar punonjësish më të madh se numri i kërkuar, si dhe administrator
dhe drejtues teknik.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, se: “Kërkojmë
skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k, “Grand Security” sh.p.k, “ISA” sh.p.k,
“Safe” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Res 03” sh.p.k dhe “Global Security” sh.p.k. pasi nuk
kanë përmbushur kërkesën për vërtetimin e OSHË;”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.6.1 Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” të dokumentave të tenderit të publikuara në
sistemin elektronik të prokurimeve, pika 2, gërma “d”, është parashikuar si vijon:
“Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.”
III.6.2. Nga verifikimi i kryer në sistëm, rezulton që në përmbushje të këtij kriteri, ofertuesit kanë
paraqitur:
“Vërtetim debie” nr. 23 prot, datë 30.01.2016, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “Global Security” sh.p.k, ku evidentohet që:
“… nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, … rezulton të ketë në total 0 lekë
detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 30.12.2016,
përfshirë faturën koherente të muajit dhjetor 2015”.
“Vërtetim debie” nr. 12 prot, datë 13.01.2016, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “Res 03” sh.p.k, ku evidentohet që: “… nga
verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, … rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për
faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 31.12.2015, përfshirë faturën
koherente të muajit dhjetor 2015”. Bashkalidhur Kontratën e qirasë nr 1025 Repertori dhe
nr 162 Koleksioni të datës 18.01.2016 midis shoqërisë “Shehu”sh.p.k dhe administartorit
znj L. Sh të shoqërisë “Grand Security” sh.p.k.
“Vërtetim debie” nr. 464 prot, datë 20.01.2016, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “Safe” sh.p.k, ku evidentohet që: “… nga
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verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, … rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për
faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 18.01.2015, përfshirë faturën
koherente të muajit dhjetor 2015”.
III.6.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” 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.”
III.6.4. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
përcakton që: “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.6.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 26, pika 7, gërma “c”, përcaktohet se: “Për të provuar
përmbushjen e kriterit për kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:
c) një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e
detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit
kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar
nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që
ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori
ekonomik”.
III.6.6. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me
VKM nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të
klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që:
“Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike
(titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së
energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.”
III.6.7. Referuar korrespondencës që Komisioni i Prokurimit Publik ka pasur me Operatorin e
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, është vënë në dijeni nga kjo e fundit, se pasi bëhen verifikimet
përkatëse lëshohet “Vërtetim Debie” sipas formatit standard për të gjitha subjektet aplikuese.
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike evidenton saktësinë e dokumentacionit të paraqitur
nga subjektet përkatëse si dhe tërësinë e kontratave dhe në fund konkludon me lëshimin e “Vertetim
Debisë” i cili konfirmon se:
1. Konsumatori nuk rezulton debitor në sistemin e furnizimit
2. Konsumatori rezulton debitor
3. Konsumatori rezulton debitor por ka lidhur akt-marrëveshje për shlyerjen e detyrimeve me
këste.
III.6.8 Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonomikë të sipërcituar
e plotësojnë kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit, duke paraqitur një dokument që vërteton se i ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të
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energjisë elektrike edhe detyrimet për muajin dhjetor 2015, data përfundimtare për shlyerjen e të
cilave, mbështetur në nenin e sipërcituar, ishte data 31.12.2015.
Komisioni sqaron se kërkesa për t’u pajisur me vërtetim debie nga OSHË është kryer nga shoqëritë
e mësipërme dhe OSHË, pasi ka kryer verifikimet e nevojshme është shprehur në lidhje me këto
operatorë ekonomik.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k nuk qëndrojnë.
III.7. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” mbi shoqëritë “ISA”
sh.p.k. dhe “Snajper Security” sh.p.k Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i këtyre
shoqërive është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 12.02.2016, ku këto shoqëri
rezultojnë të skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat
e ankimuesit. Për më tepër, nga verifikimi i informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si
dhe nga shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që këto operatorë ekonomik të jenë ankimuar
në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. mbi shoqëritë “ISA” sh.p.k.
dhe “Snajper Security” sh.p.k nuk do të merren në shqyrtim.
III.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k mbi shoqërinë
“Kevenjo” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues ka
ofertuar me vlerë më të ulët kundrejt operatorit për të cilin paraqet pretendime për kualifikim, duke
mos pasur një interes të ligjshëm të ankohet për operatorët e renditur sipër tij, referuar vlerës
ekonomike.
Sa mësipër, pretendimet e operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k., mbi ofertat e shoqërisë
“Kevenjo” sh.p.k., nuk do të merren në shqyrtim.
III.9. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Kevenjo” sh.p.k mbi shoqëritë “Grand
Security” sh.p.k “Res 03” sh.p.k dhe “Global Security” sh.p.k pasi këto shoqëri nuk plotësojnë
kriterin për vërtetimin për likujdimin e detyrimeve të përcaktuara nga AKËP për vitin 2015.
III.9.1 Në dokumentat e tenderit, pika 2.3 te “Kapaciteti Teknik” nga ana e autoritetit kontraktor
është përcaktuar:
1. Autorizim individual nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare për
“Radiokomunikim dhe Radioalarm”, konform ligjit nr. 9918 date. 19.05.2008, ku të
përfshihet zona në të cilën operatori ekonomik konkuron, për këtë Operatorët
Ekonomikë duhet të paraqesin dhe:
2. Vertetim per likujdimin e detyrimeve të përcaktuara nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare për vitin 2015.
III.9.2 Për plotësimin e këtij kriteri operatorët ekonomikë të sipërcituar kanë paraqitur
dokumentacionin:
“Grand Security” sh.p.k
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 Faturë lëshuar nga AKEP me nr serial 125224086 të datës 21.01.2015 dhe faturë me nr
serial 125224085 datë 21.01.2015; Shoqëruar me Transaksion bankar të datës 02.02.2015
për përfituesin AKEP;
“Res 03” sh.p.k
 Faturë lëshuar nga AKEP me nr serial 12522391 të datës 19.01.2015 dhe faturë me nr serial
125223920 datë 19.01.2015; Shoqëruar me Transaksion bankar të datës 28.01.2015 për
përfituesin AKEP, Faturë lëshuar nga AKEP mr nr. Serial 162152030 datë 20.01.2016
shoqëruar me transaksion bankar të datës 28.01.2016, faturë lëshuar nga AKEP me nr serial
162152031 të datës 20.01.2016 shoqëruar me transaksion bankar të datës 28.01.2016.
“Global Security” sh.p.k
 Faturë lëshuar nga AKEP me nr serial 125224515 datë 16.02.2015, faturë lëshuar nga AKEP
me nr serial 125224514 të datës 16.02.2015 lëshuar me transaksion bankar të datës
10.02.2015, transaksion bankar të datës 16.02.2016, transaksion bankar të datës 13.03.2015,
transaksion bankar të datës 13.03.2015, faturë lëshuar nga AKEP me nr serial 125224684 i
datës 04.03.2015, faturë lëshuar nga AKEP me nr serial 125224685 i datës 04.03.2015.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se me dokumentacionin e dorëzuar nga ana e operatorëve
ekonomikë të sipërcituar është përmbushur kriteri sipas kërkesave në dokumentat e tenderit.
Përsa më sipër pretendimet e ankimuesit nuk qëndrojnë.
III.10 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Kevenjo” sh.p.k.: “Kërkojmë korrigjimin e
ofertës sonë pasi nuk kemi gabuar në çmimin për njësi po në çmimin total. Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.10.1. Në nenin 53, pika 1, 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht që: 1. Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon
ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të
këtyre ofertave. Pa cenuar dispozitat e parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të
kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në
çmim apo ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme.
2. Autoriteti kontraktor, pavarësisht nga përcaktimi i pikës 1 të këtij neni, duhet të korrigjojë vetëm
gabimet aritmetike, që zbulohen gjatë shqyrtimit të ofertave, me kusht që këto të mos jenë bërë për
qëllime mashtrimi. Autoriteti kontraktor njofton menjëherë për këto korrigjime ofertuesin që ka
paraqitur ofertën.
III.10.2. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 66, përcaktohet se:
3. Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e
dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara
në dokumentet e tenderit.
Nëse është e nevojshme, komisioni i vlerësimit të ofertave kërkon sqarime nga ofertuesit, të cilat
duhet të jenë me shkrim ose të reflektuara në procesverbal.
4. Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me
gabime aritmetike korrigjohen në mënyrën e mëposhtme:
- Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që del nga shumëzimi i
çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij.
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Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më të
larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.
- Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet fjalëve dhe shifrave, mbizotëron shuma në fjalë.
Nëse pas kërkesës së komisionit të vlerësimit të ofertave, ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e
propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e
tillë.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, nga verifikimet e kryera, rezulton se oferta ekonomike e
depozituar nga operatori ekonomik “Kevenjo” sh.p.k. me anë të formularit të ofertës ështe në
perputhje me vlerësimin e K.V.O.-së, vlerë kjo e kuotuar në sistemin elektronik të prokurimeve nga
autoriteti kontraktor.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.11. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k se “Grand Security”
sh.p.k nuk plotëson kërkesën për Certifikatën e titullarit pasi i ka skaduar afati dhe nuk është
rinovuar sipas ligjit 75/2014;”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.11.1 Në dokumentat e tenderit shtojca 7, Kapaciteti teknik, nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar: “Çertifikatë e Titullarit të Subjektit, lëshuar nga Ministria e Brëndëshme, Drejtoria e
Përgjithëshme e Policisë konform ligjit Nr. 8770 date 19.04.2001 “Për shërbimin e ruajtjes dhe të
sigurisë fizike”. (i ndryshuar).”
III.11.2 Për plotësimin e këtij kriteri operatori ekonomik ”Grand Security” sh.p.k., ka paraqitur:
“Certifikatë nr. 72 prot., datë 27.07.2010 për Titullaretë Subjektit, znj. L. Sh.”
III.8.3 Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 5 “Certifikimi”,
përcaktohet:
1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është kompetencë e Drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.
2. Certifikimi i punonjësit të shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut.
3. Vendimet e certifikimit, sipas përcaktimeve në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen duke u
bazuar respektivisht në mendimin paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC-së.
4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe drejtuesit teknik bëhet brenda 45 ditëve,
ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30 ditëve nga dita e plotësimit të formularit të
kërkesës për aplikim.
5. Certifikata është e vlefshme për 4 vjet me të drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për
drejtuesin teknik dhe punonjësin e shërbimit.
[…]
III.11.4. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 14 “Kriteret për
licencim”, pika 1 përcaktohet: “1. Për pajisjen me licencë të nënkategorisë I.3.A subjekti duhet të
plotësojë këto kritere: a) të jetë 8 i regjistruar në QKR si sh.a. ose sh.p.k. dhe të ketë përcaktuar më
parë drejtuesin teknik për këtë veprimtari; c) drejtuesi teknik të jetë i pajisur me certifikatën e
nënkategorisë I.3.A dhe të jetë me kohë të plotë pune; ç) të ketë lidhur kontratë pune ndërmjet
titullarit dhe drejtuesit teknik.”
III.11.5. Në udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike” tek pika B. “Certifikimi i titullarit”, “Drejtuesit Teknik” dhe “Punonjësit të SHPSF-së”,
“Certifikata e titullarit të subjektit dhe drejtuesit teknik të shërbimit privat të sigurisë fizike, ndahet
sipas nënkategorisë së licencës dhe është kompetencë e drejtorit të Policisë së Shtetit, bazuar në
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mendimin paraprak të KSHKCL-së”, Certifikata është e vlefshme për 4 vjet me të drejtë
ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, drejtuesin teknik dhe punonjësin e shërbimit”,
III.11.6. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” 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.”
III.11.7. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
përcakton që: “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.11.8 Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes
dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet
të vërtetojnë se kualifikimet e nevojshme, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka
në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e domosdoshme të vërtetohet se një operator ekonomik plotëson
kriteret e kërkuara kur ato janë në përputhje dhe në përpjesëtim me përmasat dhe natyrën e objektit
që prokurohet.
Komisioni sqaron se, procedura e prokurimit është zhvilluar në datë 08.02.2016, dhe operatorët
ekonomikë duhej të vërtetonin që plotësojnë kapacitetet ligjore, ekonomike dhe teknike në
momentin e dorëzimit të ofertave.
III.11.9. Nisur nga kërkesat e mësipërme, (cituar në pikën III.11.1) Komisioni, pasi shqyrtoi
informacionin e paraqitur nga “Grand Security” sh.p.k vlerëson se operatori nuk e ka plotësuar
kriterin sipas kërkesave të autoritetit kontraktor, pasi certifikata e paraqitur për plotësimin e kriterit
Certifikatë nr. 72 prot., datë 27.07.2010 për Titullar të Subjektit, z. H. D është lëshuar në datë
27.07.2010 dhe referuar datës së zhvillimit të procedurës 08.02.2016 është jashtë afatit 4 vjecar të
vlefshmërisë sikurse përcaktohet në legjislacionin e sipërcituar.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.12 Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k mbi shoqërinë “Res
03” sh.p.k. se:
“ A. Ka paraqitur vërtetimin e DPQ Dibër i cili nuk është i 3 muajve të fundit.
B. Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2015.
C. Nuk ka pasqyruar FDP dhe TAP dhe sigurime shoqërore për peridhën janar-dhjetor
2014 dhe Tatim fitimi 2014 dhe TVSH janar-dhjetor 2014.
D. Nuk ka pasqyruar pagesat për AKEP për 2016.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.12.1 Në dokumentat e tenderit Shtojca 7 “Kriteret e Vecanta të kualifikimit” është përcaktuar:
- Vertetim per likujdimin e detyrimeve të përcaktuara nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare për vitin 2015.
- Vertetim nga Drejtoria e Policisë Qarkut Dibër për shlyerjen e detyrimeve financiare për
vitin 2015 konformë Ligjit Nr. 8770 dt. 19/04/2001 ” Për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë
fizike” (i ndryshuar) shoqëruar me listën emërore, çertifikatat ose lejet e punonjësve, jo më
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pak se 7 punonjes, perfshire Drejtuesin Teknik dhe Administratorin, për periudhën janarDhjetor 2015,
- Vërtetim nga Bashkia, ose Njesia Administrative për shlyerjen e Taksave dhe Tarifave
Vendore për vitin 2015, në bazë të Ligjit 8632 datë 31/07/2000”Për organizimin dhe
funksionimin e Qeverisjes Vendore”, Ligji nr 9632 dat 30/10/2006 ”Për sistemimin e
Taksave Vendore” i ndryshuar si dhe Vendimet e Keshillit Bashkiak, në atë Qark ku ka
selinë shoqëria.
- Vërtetim nga administrata tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën
Janarë – Dhjetor 2015, shoqëruar me listëpagesat e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore
sipas fomulari “E-SIG 025/a, Tatim mbi vlerën e shtuar, Tatim mbi Fitim, Tatim mbi të
Ardhurat Personale për vitin 2014, ku Operatori Ekonomikë duhet të ketë të siguruar jo më
pak se 5 punonjës shërbimi dhe Administrator + Drejtues Teknik.
III.12.2 Nga verifikimet e informacionit të autoritetit kontraktor operatori ekonomik “Res 03” sh.p.k
për plotësimin e dokumentacionit të sipërcituar ka paraqitur:
-

Faturë lëshuar nga AKEP me nr serial 12522391 të datës 19.01.2015 dhe faturë me nr serial
125223920 datë 19.01.2015; Shoqëruar me Transaksion bankar të datës 28.01.2015 për
përfituesin AKEP, Faturë lëshuar nga AKEP mr nr. Serial 162152030 datë 20.01.2016
shoqëruar me transaksion bankar të datës 28.01.2016, faturë lëshuar nga AKEP me nr serial
162152031 të datës 20.01.2016 shoqëruar me transaksion bankar të datës 28.01.2016.
- Vërtetim lëshuar nga DPQ Dibër nr. 24 prot., datë 13.01.2016 ku është cituar se: “Res 03”
sh.p.k ka shlyer detyrimet financiare pranë Drejtorisë së Policisë së Qarkut Dibër...”
- Vërtetim nr. 259 prot datë 19.02.2015 lëshuar nga Bashkia Bulqizë ku vërtetohet se subjekti
“Res 03” sh.p.k nuk ka asnjë detyrim tatimor pranë Bashkisë Bulqizë për vitin 2014 dhe
2015.
- Vërtetim nr. 359 prot datë 14.01.2016 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Dibër ku
vërtetohet se subjekti “Res 03” sh.p.k ....rezulton se për periudhën deri në datën 30.11.2015
nuk ka detyrime dhe asnjë borxh tatimor për: Tatim mbi vlerën e shtuar, tatim mbi të
ardhurat personale, kontribute të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore apo lloje të tjera
tatimesh.
Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes dhe
kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se kualifikimet e nevojshme, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka në
funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e domosdoshme të vërtetohet se një operator ekonomik plotëson
kriteret e kërkuara kur ato janë në përputhje dhe në përpjesëtim me përmasat dhe natyrën e objektit
që prokurohet.
Komisioni sqaron se, nga ana e autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit nuk është kërkuar që
të pasqyrohet FDP nga ana e ofertuesve në procedurën e sipërcituar.
Pra ankimuesi nuk mund të pretendojë për skualifikim të operatorëve ekonomikë të tjerë për kritere
të papërcaktuara në DT.
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik i sipërcituar e plotëson
kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
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Për sa më sipër në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k, “Nazeri 2000”
sh.p.k., “Safe” sh.p.k dhe “Trezhnjeva” sh.p.k “Global Security” sh.p.k. për procedurën e
prokurimit Nr. REF-21947-01-20-2016 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
me roje private", të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Mat”, me fond limit 2.507.101 lekë pa
TVSH , zhvilluar nё datёn 08.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Prokuroria Pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Mat.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Kevenjo” sh.p.k. për procedurën e
mësimërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k., dhe “Safe” sh.p.k, duke i
kualifikuar këto operatorë ekonomik.
4. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke skualifikuar operatorin ekonomik “Grand Security” sh.p.k.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k., “Safe” sh.p.k dhe
“Trezhnjeva” sh.p.k “Global Security” sh.p.k.
7. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 293; Datë 22.02.2016
Nr. 314; Datë 23.02.2016
Nr. 367; Datë 26.02.2016

Nr. 297 Prot; Datë 22.02.2016
Nr. 315 Prot; Datë 22.02.2016
Nr. 395 Prot; Datë 29.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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