REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projektvendim
VENDIM
K.P.P.191/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 04.04.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “International Security Albania” sh.p.k për
procedurën e prokurimit Nr. REF-21920-01-22-2016 me objekt:
“Shpenzime për sigurimin dhe ruajtje fizike të zyrave të AZHBR
2016”, me fond limit 2.449.595 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn
01.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Agjencia për Zhvillim Bujqësor
dhe Rural.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së në lidhje me kualifikimin e
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të
prokurimit.

Ankimues:

“International Security Albania” sh.p.k
Blv Zogu i Parë, Pll nr. 55/1, shk 1, kati 2 ap 9 (përballë cirkut),
Tiranё.
“Dea Security” sh.p.k
Rr. Ndre Mjeda, Qendra Polifunksionare, Kati i I-rë, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural
Rruga “Muhamet Gjollesha”, nr. 56, Tiranë.
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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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë qenë operatorë
ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të
shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar
në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili i ka
refuzuar ato, dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e
prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II. Në datën 20.01.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit Nr. REF-21920-01-22-2016 me objekt: “Shpenzime për sigurimin dhe ruajtje fizike të
zyrave të AZHBR 2016”, me fond limit 2.449.595 lekë pa TVSH.
II.1. Në datën 01.02.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
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II.2. Në datën 09.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

“Eurogjici Security” sh.p.k
“Toni Security” sh.p.k
“Myrto Security” sh.p.k
“NSS” sh.p.k
“Aulona Pol 1” sh.p.k
“Global Security” sh.p.k
“Ales” sh.p.k
“Dea Security” sh.p.k
“Trezhnjeva” sh.p.k
“Snajper Security” sh.p.k
“Nazeri 2000” sh.p.k
“Firdeus Secirity” sh.p.k
“Oktapus” sh.p.k
“Safe” sh.p.k
“ISA” sh.p.k
“Start” sh.p.k
“Arbana sh.a” sh.p.k
“Leksi Security” sh.p.k
“Albguardia” sh.p.k

2.237.387,28 lekë pa tvsh
2.237.387,28 lekë pa tvsh
2.352.864,80 lekë pa tvsh
2.355.668,70 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.361.185,45 lekë pa tvsh
2.361.185,48 lekë pa tvsh
2.366.886,45 lekë pa tvsh

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

II.3. Operatori Ekonomik “International Security Albania” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat se:
“Refuzohet, pasi në vërtetimin për numrin e punonjësve të çertifikuar, lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë, për kategorinë I.3A, nuk ka të pasqyruara në informacion, 2 armë brezi
sipas kërkesave të Autoritetit tonë Kontraktor”.
II.4. Në datën 10.02.2016, operatori ekonomik ankimues “International Security Albania” sh.p.k.,
ka dorëzuar ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.4.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “International
Security Albania” sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me
argumentet se:
Në sistemin e prokurimeve elektronike kemi ngarkuar folderin me nr “03” ku në faqen 22 dhe 23
është vendimi nr 1046 me nr 94/49 datë 13.03.2015 për leje kolektive për 3 punonjës të sh.p.s.f
International Security Albania. Përsa më sipër arsyeja e skualifikimit është në kundërshtim me
ligjin për prokurimin publik. Përvecse e plotësojmë si kriter referuar vendimeve të KPP-së cdo
person i pajisur me certifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike ka mundësi për
përdorimin e armës së zjarrit.[...]
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Kërkojmë kualifikimin e oefrtës sonë.
II.5. Në datën 18.02.2016 me shkresën nr. 222/1 prot, operatori ekonomik ankimues “International
Security Albania” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej
tij nga autoriteti kontraktor.
II.6. Në datën 23.02.2016, pala ankimuese “International Security Albania” sh.p.k ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.7. Në datën 19.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

“Eurogjici Security” sh.p.k
“Toni Security” sh.p.k
“Myrto Security” sh.p.k
“NSS” sh.p.k
“Aulona Pol 1” sh.p.k
“Global Security” sh.p.k
“Ales” sh.p.k
“Dea Security” sh.p.k
“Trezhnjeva” sh.p.k
“Snajper Security” sh.p.k
“Nazeri 2000” sh.p.k
“Firdeus Secirity” sh.p.k
“Oktapus” sh.p.k
“Safe” sh.p.k
“ISA” sh.p.k
“Start” sh.p.k
“Arbana sh.a” sh.p.k
“Leksi Security” sh.p.k
“Albguardia” sh.p.k

2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.352.864,80 lekë pa tvsh
2.355.668,70 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.361.185,45 lekë pa tvsh
2.361.185,48 lekë pa tvsh
2.366.886,45 lekë pa tvsh

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

II.8 Në datën 25.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomik në
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.8.1. Në datën 29.02.2016 me shkresën nr. 347/2/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Dea
Security” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.9. Në datën 08.03.2016, operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor si më poshtë:
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Nga ana e KVO-së në datën 09.02.2016 AK ka skaulifikuar operatorët ekonomikë “Eurogjici
Security” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Toni Security” sh.p.k. Ndërkohë autoriteti kontraktor në
datën 19.02.2016 ka rivlerësuar duke i kualifikuar këto operatorë ekonomikë.
Së pari kundërshtojmë kualifikimet e këtyre operatorëve pasi nuk përmbushin kërkesën për
“Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar konform
Ligjit Nr.75/2014 “Per sherbimin Privat te Sigurise Fizike”, dhe Udhëzimit nr 157,datë 01.04.2015
”Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Tiranë për kategorinë I.3A ku te kete pasqyruar informacionin si me poshte: per jo me pak se 10
punonjes shoqeruar dhe me certifikatat;listën emërore, 1 Pergjegjes Sherbimi; 1 Grup te Gatshme,
1 operator, Pajisje si 5 shkopinj gome dhe 5 hekura lidhes 2 arme brezi, Ekzistencen e salles
operative te paraqitur edhe me dokumentin e AKT-Miratimit leshuar nga DPQ, Ka shlyer detyrimet
per vitin 2015, Certifikate per numrin e kerkuar te punonjesve sipas ligjit 75/2014 per SHPSF. Këto
operatorë nuk kanë plotësuar këtë kërkesë.
Si dhe nuk përmbushin kërkesën për “Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve
te siguruar per periudhen Janar–Dhjetor 2014, Janar-Dhjetor 2015, e shoqeruar me listepagesat
(formularet E-sig 025 a) për këtë periudhe ku të jenë emrat e punonjeseve të certifikuar. Lidhur me
keto listepagesa operatori ekonomik duhet të: a) të ketë të pasqyruar minimumi 5 (pesë) punonjes
sherbimi per secilin muaj, b) ku gjithashtu të jenë të pasqyruara pagat, si dhe të ketë të siguruar
administrator e drejtuesin teknik”.
Së dyti operatorët e sipërpërmendur kanë qenë të skualifikuar dhe kanë ofertuar me 2.237.387,68
lekë ndërkohë AK i ka kualifikuar duke bërë ndërgyrje në ofertë dhe vlerëa e tyre është bërë
2.360.155,68 lekë. Ak duhet t’i skualifikojë pasi Eurogjici Security dhe Toni Security kanë ofertuar
me 2 cmime të ndryshme. Në formularin e ofertës ndryshe dhe në analizën ndryshe. Ak nuk mund të
ndërhyjë në ofertë.
II.10 Nëpërmjet shkresës me nr. 382/1 prot., datë 02.03.2016, protokolluar me tonën 303/2 datë
04.03.2016 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.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, si dhe nga informacioni i dorëzuar nga
autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “International Security Albania” sh.p.k se nuk
ka të pasqyruara në informacion 2 armë brezi sipas kërkesave të Autoritetit tonë Kontraktor,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:

5

III.1.1. 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.1.2. Në Shtojcën 7 tek Kriteret e Vecanta, pika 4 tek “Kapaciteti teknik” rezulton se nga
autoriteti kontraktor është përcaktuar:
”Operatori ekonomik duhet të paraqesë një Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar
konform Ligjit Nr.75/2014 “Per sherbimin Privat te Sigurise Fizike”, dhe Udhëzimit nr 157,datë
01.04.2015 ”Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike lëshuar nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut Tiranë për kategorinë I.3A ku te kete pasqyruar informacionin si me poshte: për jo më
pak se 10 punonjës shoqëruar dhe me certifikatat; listën emërore, 1 Përgjegjës Shërbimi; 1 Grup të
Gatshme, 1 operator, Pajisje si 5 shkopinj gome dhe 5 hekura lidhës, 2 armë brezi, Ekzistencën e
sallës operative të paraqitur edhe me dokumentin e AKT-Miratimit lëshuar nga DPQ. Ka shlyer
detyrimet për vitin 2015, Certifikatë për numrin e kërkuar të punonjësve sipas ligjit 75/2014 për
SHPSF”.
III.1.3 Për të plotësuar këtë kriter ankimuesi ka depozituar në S.P.E dokumentacionin:
(i) Vendimin nr. 184/19 datë 25.01.2016 ku pasqyrohet “Performanca e subjektit “ISA” sh.p.k
Armë në përdorim
Armë brezi 1 (një)
Armë krahu nuk ka.
(ii) Vendim nr 94/94 prot., datë 13.03.2015 ku është vendosur Autorizim kolektiv për mbajtjen
e armës së brezit për 3 punonjës. (Kjo leje do të përdoret vetëm në objektin SICRED)
III.1.4. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 24 “Përgjegjësitë e
titullarit të subjektit të SHPSF-ve”, gërma “e”, është parashikuar si më poshtë:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar që ofron shërbimin për
sigurimin fizik të objekteve shtetërore e private, të personave, të veprimtarive social-kulturore,
sportive, fetare e politike, si dhe për sigurimin e vlerave monetare, materiale dhe sendeve të
çmuara gjatë transportit, të kontraktuara, dhe ka këto përgjegjësi:
Të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të Policisë së Shtetit,
për veprimtarinë e SHPSF-së.”
III.1.5 Në nenin 27, pika “c” e këtij ligji parashikon se “[...] punonjësi i shërbimit ka përgjegjësi të
mbajë, sipas rregullores, armatimin personal e pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shënjat
dhe simbolet e SHPSF-së, vetëm gjatë kryerjes së detyrës si dhe të përdorë armën sipas
legjislacionit në fuqi.”
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Ndërsa sipas nenit 34, po këtu, thuhet se “[...] në veprimtarinë e sigurisë fizike të drejtën e mbajtjes
së armëve të zjarrit dhe municionit, vetëm gjatë kryerjes së detyrës, e kanë drejtuesi teknik dhe
punonjësit e shërbimit. Lloji i armëve të zjarrit dhe municionit të tyre që jepen për mbajtje,
miratohen nga Policia e Shtetit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi [...].”
III.1.6 Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, për Autoritetin Kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik
zotëron të gjithë dokumentacionin e përcaktuar në dokumentat e tenderit.
III.1.7 Komisioni gjykon se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që vërtetimi i DPQ të
përmbajë të dhëna në lidhje me kapacitetet teknike numrin e armëve që disponon operatori
ekonomik në momentin e dorëzimit të ofertave. Ky informacion mund të sigurohet nga të gjithë
ofertuesit, pasi SHPSF-ja ka detyrimin ligjor të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në
strukturën përkatëse të Policisë së Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së dhe për pasojë të pajiset me
vërtetim nga DPQ për veprimtarinë e tij, pëfshirë këtu edhe të dhënat për numrin e armëve në
përdorim. Përderisa Vërtetimi i DPQ-së/ve përkatëse jep informacionin e nevojshëm ndër të tjera
edhe në lidhje me armët operatorët ekonomikë janë të detyruar të përmbushin kërkesën për
disponueshmërinë e armatimit e cila pasqyrohet në dokumentin sa më sipër.
Me dokumentacionin depozituar në sistemin e prokurimeve elektronike ankimuesi nuk e ka
përmbushur kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k. për operatorët ekonomikë
“Eurogjici Security” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k dhe “Trezhnjeva” sh.p.k se: autoriteti kontraktor
në datën 19.02.2016 ka rivlerësuar duke i kualifikuar këto operatorë ekonomikë, kundërshtojmë
kualifikimet e këtyre operatorëve pasi nuk përmbushin kërkesën për “Operatorët ekonomikë duhet
të paraqesin Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar konform Ligjit Nr.75/2014 “Per
sherbimin Privat te Sigurise Fizike”, dhe Udhëzimit nr 157,datë 01.04.2015 ”Për funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për
kategorinë I.3A ku të ketë pasqyruar informacionin si më poshtë: për jo më pak se 10 punonjës
shoqeruar dhe me certifikatat;listën emërore, 1 Pergjegjes Sherbimi; 1 Grup te Gatshme, 1
operator, Pajisje si 5 shkopinj gome dhe 5 hekura lidhes 2 arme brezi, Ekzistencen e salles
operative te paraqitur edhe me dokumentin e AKT-Miratimit leshuar nga DPQ, Ka shlyer detyrimet
per vitin 2015, Certifikate per numrin e kerkuar te punonjesve sipas ligjit 75/2014 per SHPSF, këto
operatorë nuk kanë plotësuar këtë kërkesën, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1 Në Shtojcën 7 tek Kriteret e Vecanta, pika 4 tek “Kapaciteti teknik” rezulton se nga
autoriteti kontraktor është përcaktuar:
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“Operatori ekonomik duhet të paraqesë një Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar
konform Ligjit Nr.75/2014 “Per sherbimin Privat te Sigurise Fizike”, dhe Udhëzimit nr 157,datë
01.04.2015 ”Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike lëshuar nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut Tiranë për kategorinë I.3A ku te kete pasqyruar informacionin si me poshte: për jo më
pak se 10 punonjës shoqëruar dhe me certifikatat; listën emërore, 1 Përgjegjës Shërbimi; 1 Grup të
Gatshme, 1 operator, Pajisje si 5 shkopinj gome dhe 5 hekura lidhës, 2 armë brezi, Ekzistencën e
sallës operative të paraqitur edhe me dokumentin e AKT-Miratimit lëshuar nga DPQ. Ka shlyer
detyrimet për vitin 2015, Certifikatë për numrin e kërkuar të punonjësve sipas ligjit 75/2014 për
SHPSF”.
III.2.2 Operatorët ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k “Toni Security” sh.p.k. & “Treznjeva”
sh.p.k për plotësimin e këtij kriteri kanë depozituar në portalin elektronik të prokurimeve
dokumentacionin:
(i) Vendimin nr. 96/279 datë 11.11.2015 ku pasqyrohet “Performanca e subjektit “Toni
Security” sh.p.k
69 punonjës; 3 përgjegjës shërbimi, armë brezi 6 (gjashtë); 15 objekte në ruajtje, 4
operatorë në sallën operative; 2 grupe të gatshme 2x3, 15 shkopinj gome, 15 hekur
lidhës, ka qendër kontrolli; Akt Miratim 96/272 i datës 11.11.2015;
(ii) Vendimin nr. 35/423 datë 16.11.2015 ku pasqyrohet “Performanca e subjektit “Eurogjici
Security” sh.p.k
141 punonjës; 4 përgjegjës shërbimi; armë brezi 8 (tetë); armë krahu 5 (pesë); 56
objekte në ruajtje, 4 operatorë në sallën operative; 3 grupe të gatshme 3x3, 15 shkopinj
gome, 15 hekur lidhës, ka qendër kontrolli; Akt Miratim 35/400 i datës 28.08.2015;
(iii)Vendimin nr. 334/94 datë 23.11.2015 ku pasqyrohet “Performanca e subjektit “Trezhnjeva
sh.p.k
55 punonjës; 3 përgjegjës shërbimi; armë brezi 2 (dy); armë krahu 2 (dy); 12 objekte në
ruajtje, 4 operatorë në sallën operative; 1 grup të gatshme 1x3, 20 shkopinj gome, 15
hekur lidhës, ka qendër kontrolli; Akt Miratim 334/78 i datës 25.09.2015;
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.
Me dokumentacionin depozituar në sistemin e prokurimeve elektronike operatorët e sipërcituar e
kanë përmbushur kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor.
Përsa më sipër pretendimet e ankimuesit nuk qëndrojnë.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k përsa i përket
pretendimeve se, operatorët Eurogjici Security sh.p.k dhe Toni Security sh.p.k kanë qenë të
skualifikuar dhe kanë ofertuar me 2.237.387,68 lekë ndërkohë AK i ka kualifikuar duke bërë
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ndërhyrje në ofertë dhe vlerëa e tyre është bërë 2.360.155,68 lekë. AK duhet t’i skualifikojë pasi
Eurogjici Security dhe Toni Security kanë ofertuar me 2 cmime të ndryshme. Në formularin e
ofertës ndryshe dhe në analizën ndryshe. Ak nuk mund të ndërhyjë në ofertë, Komisioni Prokurimit
Publik veeren se:
III.3.1 Në nenin 53, pika 1, 2, 4 dhe 5 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.
4. Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të
argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të
përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur
përmbajtjen e saj.124
5. Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:
a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar;
b) kur ofertuesi nuk pranon korrigjimin e një gabimi aritmetik, i bërë sipas pikës 2 të këtij neni;
c) kur oferta e tij nuk përputhet me specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit,
me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 54 të këtij ligji;
ç) në rastet e parashikuara në nenin 26 të këtij ligji.
III.3.2. 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.
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.
III.3.3. Në datën 08.02.2016 autoriteti kontraktor i ka dërguar mesazh elektronik nëpërmjet portalit
të prokurimeve elektronike operatorëve ekonomikë “Toni Security” sh.p.k dhe “Eurogjici Security”
sh.p.k., pasi KVO ka verifikuar oferteen ekonomike dhe ka konstatuar gabime aritmetikore si dhe
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duke keerkuar qee tee pranojnee apo jo korigjimin e kryer.
III.3.4 Po nëpërmjet mesazheve elektronike dy operatorët ekonomikee nuk kanee pranuar
korrigjimin e ofertees totale por kanee pranuar korrigjim tee njee zeeri tee veteem nee preventivin
permbledhees duke pretenduar qee beehet fjalee peer njee gabim shtypi.
III.3.5. Në datën 09.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

“Eurogjici Security” sh.p.k
“Toni Security” sh.p.k

2.237.387,28 lekë pa tvsh
2.237.387,28 lekë pa tvsh

I skualifikuar
I skualifikuar

Janë të skualifikuar me arsyen:
Oferta juaj refuzohet pasi autoriteti ynë kontraktor ka kërkuar pranimin ose jo të korrigjimit të
ofertës që do të thotë se keni bërë gabim në përllogaritjen e cmimit për njësi.
Mbas korrigjimit të ofertës, ak vëren se oferta e korrigjuar bëhet 2.237.387,28 pa tvsh dhe është
nën kosto. Oferta që keni dërguar në mesazhin elektronik nuk është ë njëjtë me ofertën tuaj
fillestare por është ofertë e re dhe nuk merret ne konsideratë.
III.3.4 Në datën 12.02.2016 operatorët ekonomikë kanë paraqitur ankimim pranë autoritetit
kontraktor duke pretenduar se shoqëritë nuk kanë pranuar korrigjimin e ofertës totale por vetëm të
një zëri të preventivit. Gjithashtu ankimuesit ngrenë pretendimin që autoriteti kontraktor ka bërë
vetë korrigjimin e gabimit dhe ofertës në total pa miratimin e tyre.
III.3.5 Në datën 18.02.2016, mbasi ankimuesit kanë kundërshtuar veprimet e KVO-së, autoriteti
kontraktor ka pranuar ankesat e operatorëve ekonomik ankimues.
III.3.6 Në datën 19.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

“Eurogjici Security” sh.p.k
“Toni Security” sh.p.k

2.360.155,68⃰ lekë pa tvsh
2.360.155,68⃰ lekë pa tvsh

I kualifikuar
I kualifikuar

⃰ Vlerat e kuotuara korrespondojnë me vlerat totale të ofruara nga operatorët ekonomikë në portalin
e prokurimeve elektronike;
III.3.7. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, nga verifikimet e kryera, rezulton se ofertat
ekonomike tee paraqitura nga operatoreet ekonomikee “Toni Security” sh.p.k dhe “Eurogjici Security”
sh.p.k. me anë të formularit të ofertës nuk paraqesin gabime aritmetikore si dhe janë në peerputhje
me vlerën e kuotuar në sistemin elektronik të prokurimeve nga autoriteti kontraktor.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k 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, shumicë votash
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e operatorët ekonomik “International Security Albania” sh.p.k, dhe
“Dea Security” sh.p.k për procedurën e prokurimit Nr. REF-21920-01-22-2016 me objekt:
“Shpenzime për sigurimin dhe ruajtje fizike të zyrave të AZHBR 2016”, me fond limit
2.449.595 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 01.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Agjencia
për Zhvillim Bujqësor dhe Rural.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.

4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 303; Datë 23.02.2016

Nr. 481 Prot; Datë 08.03.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Mendim kundër

Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik, Juliana Hoxha nuk jam dakort me arsyetimin
shumicës për sa i përket pikës III.3 të arsyetimit se projekt-vendimit për procedurën e prokurimit
me nr. REF-21920-01-22-2016 me objekt: “Shpenzime për sigurimin dhe ruajtje fizike të zyrave të
AZHBR 2016”, me fond limit 2.449.595.667 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 01.02.2016, nga
autoriteti kontraktor, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural.
Pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,

Arsyetoj
I.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k përsa i përket
pretendimeve se, operatorët Eurogjici Security sh.p.k dhe Toni Security sh.p.k kanë qenë të
skualifikuar dhe kanë ofertuar me 2.237.387,68 lekë ndërkohë AK i ka kualifikuar duke bërë
ndërhyrje në ofertë dhe vlerëa e tyre është bërë 2.360.155,68 lekë. AK duhet t’i skualifikojë pasi
Eurogjici Security dhe Toni Security kanë ofertuar me 2 cmime të ndryshme. Në formularin e
ofertës ndryshe dhe në analizën ndryshe. Ak nuk mund të ndërhyjë në ofertë, , vërej se:
I.1.1 Në datën 08.02.2016 autoriteti kontraktor i ka dërguar mesazh elektronik nëpërmjet portalit të
prokurimeve elektronike operatorëve ekonomikë “Toni Security” sh.p.k dhe “Eurogjici Security”
sh.p.k. për korrigjimin e gabimit matetmatik ku i ka kërkuar operatorëve korrigjimin sipas tabelës
bashkalidhur. Ta pranojnë ose refuzojnë atë.
I.1.2 Po nëpërmjet mesazheve elektronike dy operatorët kanë pranuar korrigjimin e gabimit aritmetk
dhe bashkalidhur kanë dërguar ofertën e korrigjuar.
I.1.3 Në datën 09.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

“Eurogjici Security” sh.p.k
“Toni Security” sh.p.k

2.237.387,28 lekë pa tvsh
2.237.387,28 lekë pa tvsh

I skualifikuar
I skualifikuar
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Janë të skualifikuar me arsyen:
Oferta juaj refuzohet pasi autoriteti ynë kontraktor ka kërkuar pranimin ose jo të korrigjimit të
ofertës që do të thotë se keni bërë gabim në përllogaritjen e cmimit për njësi.
Mbas korrigjimit të ofertës, ak vëren se oferta e korrigjuar bëhet 2.237.387,28 pa tvsh dhe është
nën kosto. Oferta që keni dërguar në mesazhin elektronik nuk është ë njëjtë me ofertën tuaj
fillestare por është ofertë e re dhe nuk merret ne konsideratë.
I.1.4 Në datën 12.02.2016 operatorët ekonomikë kanë paraqitur ankimim pranë autoritetit
kontraktor duke pretenduar se shoqëritë nuk kanë pranuar korrigjimin e ofertës totale por vetëm të
një zëri të preventivit. Ankimuesit pretendojnë se korrigjimi i ofertës është bërë pa miratimin e
operatorëve ekonomike.
I.1.5 në datën 18.02.2016, autoriteti kontraktor ka pranuar ankesat e operatorëve ekonomik
ankimues.
I.1.6 Në datën 19.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

“Eurogjici Security” sh.p.k
“Toni Security” sh.p.k

2.360.155,68 lekë pa tvsh
2.360.155,68 lekë pa tvsh

I kualifikuar
I kualifikuar

I.1.7 Gjykoj se autoriteti kontraktor nuk ka vepruar drejtë në drejtim të korrigjimit të ofertës së
operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” dhe “Toni Security” për shkak se pas fazës së
vlerësimit të ofertave nuk mund të ndërhyhet me akte, veprime/mosveprime që synojnë të kthejnë
një ofertë të pavlefshme në të vlefshme. Kjo në kuptim të nenit 53 pika 1 të LPP i cili parashikon
shprehimisht se: Gjatë shqyrtimit të ofertave, nga ana e autoritetit kontraktor 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 pasi, autoriteti
kontraktor, 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 ligjit të prokurimeve.
Në rastin konkret, autoriteti kontraktor nuk ka treguar koherencë në kuotimin e operatorëve
ekonomikë të sipërcituar pasi në fillim ka konstatuar gabime aritmetikore për një nga zërat e
preventivit duke ndërmarrë hapa për korrigjimin e tyre, e më pas ka skualifikuar operatorët
ekonomikë për shkak se rezultuan nën kosto duke i kuotuar ata me vlerën e korrigjuar.
Akoma më tej duke marrë shkas nga ankimi i paraqitur pranë autoritetit kontraktor ky i fundit ka
pranuar ankesën e operatorëve ekonomikë ankimues duke i kualifikuar ata dhe duke i kuotuar me
vlerën fillestare të ofertave ekonomike pra me vlerë të ndryshme nga kuotimi i parë. Ky veprim
është ndërmarrë nga ana e autoritetit kontraktor në kushtet e shkeljes së procedurave të parashikuara
në nenin 53 pika 1 të LPP për shqyrtimin e ofertave si dhe në kundërshtim me nenin 1 dhe 2 LPP.
Momenti procedural në të cilin autoriteti kontraktor duhet të saktësonte në mënyrë përfundimtare
vlerën e ofertës për operatorët ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Toni Security” ka qenë
pikërisht në momentin e pranimit të korrigjimit të ofertës nga këta të fundit. Kuotimi i dytë për këta
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operatorë ekonomikë është bërë në kundërshtim me me legjislacionin e prokurimit publik ( nenin
1, 2 dhe neni 53 e vijues i ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar) duke u bërë shkas për
trajtim jo të barabartë të operatorëve ekonomikë.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k qëndron.

Anëtare
Juliana Hoxha
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