REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P.373/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 17.06.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Safe” shpk, “Dea
Security” shpk, “Flena RB” shpk, “Nazeri 2000” shpk,
“Oktapus” shpk, “Toni Security” shpk në procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-12133-0305-2019, me objekt “Ruajtje Objekti për ZQRPP dhe
ZVRPP Tiranë dhe Kavajë”–Marrëveshje Kuadër - me një
operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- me afat 12 muaj”, me fond limit 10.555.200 lekë pa tvsh,
zhvilluar në datën 03.04.2019, nga autoriteti kontraktor,
Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Mandi 2K” shpk nga
procedura e prokurimit të sipërcituar.

Ankimues:

“Trezhnjeva” shpk
Ish Fusha e Aviacionit, Blv Dafinave, Godina nr.22, Pll.2,
Kati.III, Ap.9 Tiranë
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“Mandi 2K” shpk
Rruga Nikolla Tupe, Pallati Verdhë 8 katësh, Kati i parë,
Tiranë
Autoriteti Kontraktor:

Baza Ligjore:

Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
Rr “ Jordan Misja “, Tiranë.
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 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.
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, 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar;
I.4. Operatorët ekonomikë kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave pranë
autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
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Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave.
II

Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 05.03.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-12133-03-05-2019, me objekt “Ruajtje Objekti
për ZQRPP dhe ZVRPP Tiranë dhe Kavajë”–Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik
ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 10.555.200 lekë pa
tvsh, zhvilluar në datën 03.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Zyra Qëndrore e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme.
II.2. Në datën 03.04.2019 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se në datën 17.04.2019 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:
-

Aulona Pol 1
Arbana sha
Toni Security
Firdeus Security
Firdeus Security Group
Trezhnjeva
ISA
Dea Security
Oktapus 1 Security
Oktapus
Nazeri 2000
Flena RB
Leksi Security
Siguria
Mandi 2K
Eurogjici Security
Safe
Myrto Security

9,480,654.48
10,054,117.36
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28

I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifkuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar

II.4.Në datën 03.05.2019 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ku rezulton si më poshtë vijon:
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-

Aulona Pol 1
Arbana sha
Toni Security
Firdeus Security
Firdeus Security Group
Trezhnjeva
ISA
Dea Security
Oktapus 1 Security
Oktapus
Nazeri 2000
Flena RB
Leksi Security
Siguria
Mandi 2K
Eurogjici Security
Safe
Myrto Security

9,480,654.48
10,054,117.36
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28
10,054,118.28

I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifkuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.5. Në datën 19.04.2019 operatori ekonomik “Trezhnjeva shpk ka paraqitur fillimisht ankesë
pranë autoritetit kontraktor në mënyrë të përmbledhur me argumentat si më poshtë:
- Firma Safe, Flena RB, Oktapus duhet të skualifikohen. Në DST është kërkuar:
Bashkëlidhur formularit të cmimit të ofertës të paraqitet preventivi për një roje dhe
një vendroje me tre turne 4.98 roje në muaj sipas tabelës. Opratorët ekonomikë duhet
të paraqesin analizën e kostos për ofertën e paraqitur.
- Firma Safe nuk ka paraqitur shtojcën 4 të re sipas përcaktimeve ligjore.
- Firma Safe, Dea Security, Flena RB, Nazeri 2000, Oktapus, Toni Security, duhet të
skualifikohen edhe për arsyen se nuk plotësojnë kriterin për policë sigurimi të
detyrueshëm të mbajtsve të mjeeteve motorike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta
pra kontrata e sigurimit që hyn në fuqi orën 24 të datës së fillimit të periudhës së
sigurimit ku cilësohet se Unë i siguruari jam dakord me kushtet e përgjithshme dhe
përjashtimet e shprheura në faqet e pasme të Policës. Polica e Sigurimit (kontrata
mes palëve) është e pafirmosur nga subjektet e mësipërme cka bie ndesh me ligjin dhe
mos firmosja e bën të pavlefshme kontratën mes palëve pasi njëra palë nuk ka
firmosur dhe rënë dakord me kushtet e kontratës dh enuk kanë marrë përsipër
përgjegjësitë e veta dmth është një kontratë e njëanshme dhe sipas ligjit kur palët bien
dakord firmoset kontrata dhe nëse njëra palë nuk bie dakord dhe nuk firmos kontrata
është e pavlefshme. Ky është rast tipik ku njëra palë nuk ka firmosur dhe polica e
sigurimit është e pavlefshme.
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- Firma Nazeri 2000 duhet të skualifikohet: Në DST është kërkuar shtojca 4 Deklaratë
mbi Përmbushjen e Kritereve të Përgjithshme. Nuk ka deklaruar sipas QKR Ekspertin
Kontabël Qerim Lazaj dhe nuk ka deklaruar përfaqësuesin e firmës në shtetin e
kosovës Ismail Gashi.

- Firma Safe, Dea Security, Flenarb, Nazeri 2000, Oktapus, Toni Security të
skualiifkohen edhe për arsyen: Nuk kanë deklaruar QKSH (qendra e kontollit të
shërbimeve) operatorët në bazë të ligjit 75/2014 dtaë 10.07.2014. Cka e bën të
paplotësuar kriterin Personi /at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ,
drejtuesit ose mbikqyrësit , aksionierit ose ortakut ose ka kompetenca përfaqësuese,
vendimarrje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik si më poshtë...etj nuk janë
dënuar ose kanë qenë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ansjë nga
veprat penale të përcaktuara në nënin 45/1 të LPP.

- Firma Safe, Dea Security, Flenarb, Nazeri 2000, Oktapus, Toni Security duhet të
skualifikohen dhe për arsyen se në DST është kërkuar: Vërtetim nga Drejtoria e
Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për tre muajt e fundit (nëntor dhjetor
2018 Janar 2019) shoqëruar me listë pagesatet e sigurimeve shoqërore (formularët E
sig 025a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore. Operatori ekonomik
duhet të ketë minimalisht 18 punonjës të siguruar në muaj (përfshirë këtu punonjës
shërbimi roje si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin).
Nuk arrin të përmbushin me sukses kriterin për disponimin e 18 punonjës shërbimi
roje të deklaruar në listpagesa për periudhën Nëntor Dhjetor 2018 Janar 2019 të
kërkuara nga autoriteti kontraktor në DT pasi bazuar në dokumentacionin e
paraqitur nga këta operatorë ekonomikë certifikatave për punonjës shërbimi roje të
deklaruar në listpagesa për periudhën Dhetor 2018 Janar 2019 të kërkuara nga AK
në DT. Pra në bazë të certifikatave të dorëzuara nuk figurojnë cdo muaj 16 punonjës
shërbimi.
- Kërkojmë të mbeten të skualifkuara firmat Firdeus , Firdeus Group, ISA, Leksi
security, Mandi 2K, Myrto Security, Oktapus 1 Security, Siguria për arsye se se nuk
plotësojnë kriterin për policë sigurimi të detyrueshëm të mbajtsve të mjeeteve
motorike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta pra kontrata e sigurimit që hyn në fuqi
orën 24 të datës së fillimit të periudhës së sigurimit ku cilësohet se Unë i siguruari
jam dakord me kushtet e përgjithshme dhe përjashtimet e shprheura në faqet e pasme
të Policës. Polica e Sigurimit (kontrata mes palëve) është e pafirmosur nga subjektet e
mësipërme cka bie ndesh me ligjin dhe mos firmosja e bën të pavlefshme kontratën
mes palëve pasi njëra palë nuk ka firmosur dhe rënë dakord me kushtet e kontratës dh
enuk kanë marrë përsipër përgjegjësitë e veta dmth është një kontratë e njëanshme
dhe sipas ligjit kur palët bien dakord firmoset kontrata dhe nëse njëra palë nuk bie
dakord dhe nuk firmos kontrata është e pavlefshme. Ky është rast tipik ku njëra palë
nuk ka firmosur dhe polica e sigurimit është e pavlefshme.
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- Firmat Firdeus Security. Oktapus 1 Security duhet të skualifikohen pasi në
performancën e dorëzuar kanë masa adminsitrative dhe nuk plotësojnë kërkesën e AK
pasi në kriteret për kualifikim është kërkuar vërtetim nga DPQ ku jepet informacion
për veprimtarinë ku në përzgjedhje të fituesit nuk mund të përzgjidhet një kompani me
performancë të dobët masa administrative dhe ngjarje qëllimi i kërkesës për
informacion.
II.6. Në datën 25.04.2019 me shkresën nr.2565/1 prot autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues ku ka vendosur mospranimin e ankesës.
II.7. Në datën 30.04.2019, pala ankimuese “Trezhnjeva” shpk, ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.8. Në datën 17.04.2019 operatori ekonomik “Mandi 2K” shpk është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
-

Nuk ploteson kapacitetin teknik, pika 4 tek kriteret e vecanta per kualifikim ku
thuhet qe: “Ofertuesi duhet te disponoje 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 Tirane e Kavaje (objekt tenderi)” Nuk
disponon Radiokomunikim dhe Radioalarm per kavajen. Ne Radiokomunikimin dhe
Radioalarmin e paraqitur nuk garantohet mbulimi me sinjal per gjithe qytetin e
Kavajes.

II.9. Në datën 23.04.2019 operatori ekonomik “Mandi 2K” shpk ka paraqitur fillimisht ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e ofertës së
tij në procedurën e mësipërme të prokurimit në mënyrë të përmbledhur me argumentat si më
poshtë:
- Vendimi i KVO për skualifikim të ofretës sonë me arsyen e cituar më sipër nuk
qëndron pasi ne kemi paraqitur Autorizim Individual Nr.AL-U2061 datë 16.06.2015
lëshuar nga AKEP.Në aneksin nr.2/1 dhe 3/1 Për caktim dhe përdorim frekuencash në
brezat VHF, UHF sisteme radiokomunikimi dhe Radioalarm vendodhja dhe zona e
mbulimit përcaktohet se shoqëria Mandi 2K shpk e ofron këtë shërbim në Qytetet
Tiranë-45 km. Nga të dhënat teknike të përcaktuara më sipër rezulton se rezja e
mbulimit për shërbimin e radiokomunikimit dhe radioalarmit nga ana jonë është 45
km dhe nëse do marrim si reze mbulimi Tiranën , qyteti i Kavajës në vijë ajrore është i
vendosur në një largësi nga Tirana prej 33.5 km. Përpos këtyre argumentave teknikë
në DT përvec autorizim individual të lëshuar nga AKEP kemi dorëzuar dhe një
sqarim të lëhsuar nga AKEP me nr. 457/1 prot datë 27.02.2019 lidhur me zonën e
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mbulimitpër të cilën jemi licensuar nga ky i fundit, sipas sqarimeve të dhëna nga
AKEP sqarohet se: Matja e zonës së mbulimit bëhet duke nisur nga vendodhja e
stacionit përsëritës me rreze 45 km në trajtë rrethore rreth stacionit. Në bazë të
analizave inxhinierike sistemi me rreze mbulimi 45 km nuk është i kufizuar vetëm
brenda territorir të qytetit Tiranë, por edhe në zonat përeth që përfshihen në këtë
rreze dhe që sigurohet mbulimi me sinjal.
II.10. Në datën 30.04.2019 me shkresën nr.2751/1 prot autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues ku ka vendosur mospranimin e ankesës.
II.11. Në datën 10.05.2019 pala ankimuese “Mandi 2K” shpk., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.12. Nëpërmjet shkresës nr.5603/1 prot datë 03.05.2019 protokolluar me tonën me nr.839/2
prot datë 24.05.2019 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit
të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk Oktapus
duhet të skualifikohet pasi në DST është kërkuar: Bashkëlidhur formularit të cmimit të ofertës të
paraqitet preventivi për një roje dhe një vendroje me tre turne 4.98 roje në muaj sipas tabelës.
Opratorët ekonomikë duhet të paraqesin analizën e kostos për ofertën e paraqitur”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.1. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet si vijon:
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

7

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Njësia
(Muaj)

Sherbimi i ruajtjes se
godines se ____________

1.

(X)

Numri total i
rojeve për
(nr.vendroje vendroje
ve)
Sasia

(X)

Çmimi
Njësi
/muaj

(X)

Oferta
në total
(neto)

(X)

(X)

Oferta Neto ne total
TVSH (%)

(X)

Oferta total

(X)

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula

______________

Sqarime

(Shembulli i meposhtem eshte ne rastin e nje vendroje me tre turne dhe sherbim 24 ore):

1.

2.

Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon
kuadri ligjor ne lidhje me pagat, shtesat mbi page, 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.

Analize e kostos vendroje me tre turne dhe sherbim 24 ore
Vlera (Lek)
Nr.

Emërtimi
1 roje /muaj

1

Shpenzime për pagë bazë

2

Shtesë mbi pagë për turnin II

Vlera (Lek)
1 vendroje me
tre turne /muaj

8

3

Shtesë mbi pagë për turnin III

4

Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%
Vlera totale pa tvsh per 1 roje ne muaj
Vlera totale me tvsh per 1 roje ne muaj

Analize e kostos vendroje me je turn nga e hëna ne te premte
Vlera (Lek)
Nr.

Emërtimi

1

Shpenzime për pagë bazë

2

Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%

1 roje (e hene
– e premte)
/muaj

Vlera (Lek)
1 vendroje me
nje turn (e hene
- e premte)
/muaj

Vlera totale pa tvsh per 1 roje ne muaj
Vlera totale me tvsh per 1 roje ne muaj









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.
III.1.3. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se operatori ekonomik
“Oktapus” shpk ka dorëzuar formularin e ofertës të plotësuar në përputhje me të gjitha të dhënat
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e përcaktuara në shtojcën 1 të sipërcituar. Rezulton se operatori ekonomik ka 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%.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Trezhnjeva” shpk nuk qëndron.
III.2. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk “Firmat,
Dea Security, Nazeri 2000, Oktapus, Toni Security, duhet të skualifikohen si dhe të mbetet i
skualifikuar Mandi 2K shpk për arsyen se nuk plotësojnë kriterin për policë sigurimi të
detyrueshëm të mbajtsve të mjeeteve motorike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta pra
kontrata e sigurimit që hyn në fuqi orën 24 të datës së fillimit të periudhës së sigurimit ku
cilësohet se Unë i siguruari jam dakord me kushtet e përgjithshme dhe përjashtimet e shprheura
në faqet e pasme të Policës. Polica e Sigurimit (kontrata mes palëve) është e pafirmosur nga
subjektet e mësipërme cka bie ndesh me ligjin dhe mos firmosja e bën të pavlefshme kontratën
mes palëve pasi njëra palë nuk ka firmosur dhe rënë dakord me kushtet e kontratës dhe nuk kanë
marrë përsipër përgjegjësitë e veta dmth është një kontratë e njëanshme dhe sipas ligjit kur
palët bien dakord firmoset kontrata dhe nëse njëra palë nuk bie dakord dhe nuk firmos kontrata
është e pavlefshme. Ky është rast tipik ku njëra palë nuk ka firmosur dhe polica e sigurimit është
e pavlefshme. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Nga shqyrtimi i Shtojcës.8, “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të dokumenteve të
procedurës së prokurimit objekt ankimi konstatohet se nuk parashikohet që operatorët
ekonomikë pjesëmarrës për automjetet që kanë në pronësi apo të marrë me qera të paraqesin
policën e sigurimit të automjetit.
III.2.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “c”, të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, të ndryshuar, parashikohet se:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen,
pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohet dhe jodiskriminuese: c) gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë
vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me
anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve
profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një
deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga
veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3
vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur;”.
III.2.3. 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...”
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III.2.4. KPP gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për
të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për
përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor
përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të
detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta, duhet të refuzohen si të
papranueshme.
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik thekson pozitën e tij të veçantë si një organ quazi
gjyqësor dhe si i tillë në vendimarrjen e tij bazohet në fakt, prova dhe ligj. Në mënyrë eksplicide
ligji për prokurimin publik parashikon se vlerësimi i ofertave duhet bërë vetëm në përputhje me
kriteret e kualifikimit të parashikuara në dokumentet e procedurës përkatëse. Vlerësimi i
ofertave referuar kritereve të tjera të kualifikimit të cilat në asnjë rast nuk janë parashikuar në
dokumentet e procedurës së prokurimit jo vetëm që është në kundërshtim me nenin 55 pika 2 e
LPP-së, i cili parashikon 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.”, por cënon gjithashtu parimet kryesore të zhvillimit të procedurës së prokurimit,
parashikuar nga neni 2 i lex specialis, atë të barazisë në trajtimin e kërkesave dhe detyrimeve që
i ngarkohen ofertuesve. Në rastin konkret, KPP konstaton se referuar kritereve të veçanta të
kualifikimit autoriteti kontraktor nuk ka parashikuar në asnjë rast që ofertuesit për automjetet që
kanë në pronësi apo të marrë me qera të paraqesin policën e sigurimit të automjetit. KPP nuk
mund të gjykojë për plotësimin e kritereve të veçanta të kualifikimit mbi kritere të cilat nuk janë
parashikuar shprehimisht në dokumentet e tenderit.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk nuk qëndron.
III.3. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk “Firma
Nazeri 2000 duhet të skualifikohet: Në DST është kërkuar shtojca 4 Deklaratë mbi Përmbushjen
e Kritereve të Përgjithshme. Nuk ka deklaruar sipas QKR Ekspertin Kontabël Qerim Lazaj dhe
nuk ka deklaruar përfaqësuesin e firmës në shtetin e kosovës Ismail Gashi”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në Shtojcën 8 “Kriteret e Përgjithshme të Pranim/Kualifikimit” të dokumentave të
tenderit autoriteti kontraktor ka përcaktuar se:
“Ofertuesi duhet të deklarojë se:
a)
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”.
b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
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d) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me
veprimtarinë profesionale.
e) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve
shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.
Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër
nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.
Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj
duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.
Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
vetëdeklaratën e lartpërmendur.
Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.
Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në
ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.
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.
Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:
a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar
zyrtarisht;
b. Prokura e posaçme.
III.3.2. Për përmbushjen e këtij kriteri kualifikues ofertuesi “Nazeri 2000” shpk ka dorëzuar në
SPE dokumentacionin si më poshtë:
 Shtojcën 7
 Ekstraktin e Rregjistrit Tregtar datë 22.02.2019 dhe Ekstraktin Historik datë 22.02.2019.
III.3.3. 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: “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
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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.3.4. 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.3.5. Nga shqyrtimi i ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k rezulton
se është paraqitur deklaratë për përmbushjen e kritereve të përgjithshme të kualifikimit, ku ndër
të tjera 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. A.Zylalaj Administrator dhe Titullar Subjekti
2. E.Sulaj Drejtues Teknik kategoria 1.3.A
3. M.Bazaj Drejtues Teknik kategoria 1.3.B
4. G.Malaj Firma e dytë e autorizuar e shoqërisë
5. D.Nazeraj Ortak i vetëm i 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.”
Nga verifikimi i ekstraktit të subjektit “Nazeri 2000” sh.p.k, rezulton se:
1. A.Zylalaj Administrator dhe Titullar Subjekti
2. E.Sulaj Drejtues Teknik kategoria 1.3.A
3. M.Bazaj Drejtues Teknik kategoria 1.3.B
4. G.Malaj Firma e dytë e autorizuar e shoqërisë
5. D.Nazeraj Ortak i vetëm i shoqërisë
6. I.Gashi Drejtor i Deges se shoqërisë “Nazeri 2000” shpk në Kosovë.
7. Q.Lazaj Ekspert Kontabel i Autorizuar
III.3.6. Referuar dokumentacionit sa më sipër të paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri
2000” shpk në përmbushje të kriterit për deklarimin e personave në cilësinë e anëtarit të organit
administrativ drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca
përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatori ekonomik sipas Shtojcës 4,
Komisioni gjykon se ky ofertues i ka deklaruar të gjithë personat që parashikon Shtojca 4,
ndërsa lidhur me pretendimin se: “Nuk ka deklaruar sipas QKR Ekspertin Kontabël dhe nuk ka
deklaruar përfaqësuesin e firmës në shtetin e Kosovës”, konstatohet se eksperti kontabël nuk ka
rolin e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit aksionerit ose ortakut apo të
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ketë kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatori ekonomik,
pasi eshtë një shërbim i kontraktuar nga ana e shoqërive tregtare në zbatim të Ligjit nr.10091
datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të
regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ndërsa drejtori i degës së shoqërisë në
Kosovë nuk ka rolin e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit
ose ortakut apo të ketë kompetencat kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, pasi dega e kësaj kompanie që ushtron
aktivitetin në Kosovë ka personalitetin e saj juridik të ndryshëm nga shoqëria “Nazeri 2000”
shpk, e cila i nënshtrohet gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj legjislacionit përkatës në shtetin e
Kosovës.
Dokumentacioni i paraqitur për përmbushje të kriterit për deklarimin e personave në cilësinë e
anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka
kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik sipas
Shtojcës 4 është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoritetit kontraktor në dokumentat
e tenderit.
Përsa më sipër pretendimi i shoqërisë “Trezhnjeva” shpk nuk qëndron.
III.4. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk “Firmat
Dea Security, Nazeri 2000, Oktapus, Toni Security të skualifikohen edhe për arsyen: Nuk kanë
deklaruar QKSH (qendra e kontrollit të shërbimeve) operatorët në bazë të ligjit 75/2014 dtaë
10.07.2014. Cka e bën të paplotësuar kriterin Personi /at në cilësinë e anëtarit të organit
administrativ, drejtuesit ose mbikqyrësit , aksionierit ose ortakut ose ka kompetenca
përfaqësuese, vendimarrje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik si më poshtë...etj nuk
janë dënuar ose kanë qenë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ansjë nga veprat
penale të përcaktuara në nënin 45/1 të LPP., Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.4.1. Nga shqyrtimi i Shtojcës.8 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të dokumenteve të
procedurës së prokurimit objekt ankimi konstatohet se nuk parashikohet që operatorët
ekonomikë pjesëmarrës duhet të deklarojnë Qendrën e Kontrollit të Shërbimit në Deklaratën për
përmbushjen e Kritereve të Përgjithshme.
III.4.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “c”, të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, të ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e
mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në
përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: c)
gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë
kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave
bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale,
paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të
xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë
e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit
financiare, kur ky informacion është i mundur;”.
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III.4.3. 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.4.4. KPP gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për
të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për
përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor
përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të
detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta, duhet të refuzohen si të
papranueshme.
III.4.5. Komisioni i Prokurimit Publik thekson pozitën e tij të veçantë si një organ quazi
gjyqësor dhe si i tillë në vendimarrjen e tij bazohet në fakt, prova dhe ligj. Në mënyrë eksplicide
ligji për prokurimin publik parashikon se vlerësimi i ofertave duhet bërë vetëm në përputhje me
kriteret e kualifikimit të parashikuara në dokumentet e procedurës përkatëse. Vlerësimi i
ofertave referuar kritereve të tjera të kualifikimit të cilat në asnjë rast nuk janë parashikuar në
dokumentet e procedurës së prokurimit jo vetëm që është në kundërshtim me nenin 55 pika 2 e
LPP-së, i cili parashikon 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.”, por cënon gjithashtu parimet kryesore të zhvillimit të procedurës së prokurimit,
parashikuar nga neni 2 i lex specialis, atë të barazisë në trajtimin e kërkesave dhe detyrimeve që
i ngarkohen ofertuesve. Në rastin konkret, KPP konstaton se referuar kritereve të veçanta të
kualifikimit autoriteti kontraktor nuk ka parashikuar në asnjë rast që ofertuesit duhet të
deklarojnë Qendrën e Kontrrollit të Shërbimit. KPP nuk mund të gjykojë për plotësimin e
kritereve të veçanta të kualifikimit mbi kritere të cilat nuk janë parashikuar shprehimisht në
dokumentet e tenderit.
Për më tepër, sqarojmë se Deklarata për përmbushjen e kritereve të përgjithshme për kualifikim
është një dokument standart i hartuar nga Agjencia e Prokurimit Publik në dokumentat e
tenderit, e cila ka disa rubrika për t’u plotësuar nga ana e operatorëve ekonomikë, nga ku
konstatohet se nuk ka asnjë pjesë ku duhet të deklarohet Qendra e Kontrollit të Shërbimit.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk nuk qëndron.
III.5. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk “Firma
Dea Security, Nazeri 2000, Oktapus, Toni Security duhet të skualifikohen dhe për arsyen se në
DST është kërkuar: Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për
tre muajt e fundit (nëntor dhjetor 2018 Janar 2019) shoqëruar me listë pagesatet e sigurimeve
shoqërore (formularët E sig 025a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore.
Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 18 punonjës të siguruar në muaj (përfshirë këtu
punonjës shërbimi roje si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin). Nuk arrin të përmbushin
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me sukses kriterin për disponimin e 18 punonjës shërbimi roje të deklaruar në listpagesa për
periudhën Nëntor Dhjetor 2018 Janar 2019 të kërkuara nga autoriteti kontraktor në DT pasi
bazuar në dokumentacionin e paraqitur nga këta operatorë ekonomikë certifikatave për
punonjës shërbimi roje të deklaruar në listpagesa për periudhën Dhetor 2018 Janar 2019 të
kërkuara nga AK në DT. Pra në bazë të certifikatave të dorëzuara nuk figurojnë cdo muaj 16
punonjës shërbimi, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se
III.5.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3/3 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si vijon:
3. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për tre muajt e fundit
( nentor, dhjetor 2018 dhe janar 2019), shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore
(formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore.
Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 18 punonjës të siguruar në muaj( perfshire ketu
punonjes sherbimi roje si dhe drejtuesin teknik dhe dministratorin)
III.5.2. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.1/3 “Kapaciteti Kapaciteti
ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet si vijon:
- Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen
dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 16 punonjës shërbimi të
lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë
III.5.3. Në nenin 46 pika 1 gërma “a” dhe gërma “b” e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik i ndryshuar parashikohet se: “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e
mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në
përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
a) kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale
apo tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe
për të cilat do të lidhet kontrata;
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 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..
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Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5 përcaktohet se: “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.5.4. Nga verifikimet në sistemiin e prokurimeve rezulton se operatorët ekonomikë “Dea
Security”, “Nazeri 2000,” “Oktapus”, “Toni Security” kanë dorëzuar vërtetim lëshuar nga
administrata tatimore lidhur me numrin e punonjësve shoqëruar me listpagesat përkatëse për
periudhën e kërkuar nentor, dhjetor 2018 dhe janar 2019 nga ku rezulton se numri i punonjësve
është shumë herë më i lartë se ai i kërkuar në kriterin e kualifikimit për procedurën e prokurimit
objket ankimi. Gjithashtu në përmbushje të kritereve sa më sipër operatorët ekonomikë kanë
dorëzuar certifikata për punonjësit e shërbimit në përputhje me numrin e kërkuar madje duke e
tejkaluar atë.
Sa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk nuk qëndrojnë.
III.6. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk “Kërkojmë
të mbeten të skualifkuara firmat Firdeus , Firdeus Group, ISA, Leksi Security, Myrto Security,
Oktapus 1 Security, Siguria për arsye se se nuk plotësojnë kriterin për policë sigurimi të
detyrueshëm të mbajtsve të mjeteve motorike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta pra kontrata
e sigurimit që hyn në fuqi orën 24 të datës së fillimit të periudhës së sigurimit ku cilësohet se
Unë i siguruari jam dakord me kushtet e përgjithshme dhe përjashtimet e shprheura në faqet e
pasme të Policës. Polica e Sigurimit (kontrata mes palëve) është e pafirmosur nga subjektet e
mësipërme cka bie ndesh me ligjin dhe mos firmosja e bën të pavlefshme kontratën mes palëve
pasi njëra palë nuk ka firmosur dhe rënë dakord me kushtet e kontratës dhe nuk kanë marrë
përsipër përgjegjësitë e veta dmth është një kontratë e njëanshme dhe sipas ligjit kur palët bien
dakord firmoset kontrata dhe nëse njëra palë nuk bie dakord dhe nuk firmos kontrata është e
pavlefshme. Ky është rast tipik ku njëra palë nuk ka firmosur dhe polica e sigurimit është e
pavlefshme.
Firmat Firdeus Security. Oktapus 1 Security duhet të skualifikohen pasi në performancën e
dorëzuar kanë masa adminsitrative dhe nuk plotësojnë kërkesën e AK pasi në kriteret për
kualifikim është kërkuar vërtetim nga DPQ ku jepet informacion për veprimtarinë ku në
përzgjedhje të fituesit nuk mund të përzgjidhet një kompani me performancë të dobët masa
administrative dhe ngjarje qëllimi i kërkesës për informacion. Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se, fati i shoqërive sa më lart është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës
17.04.2019 dhe 03.05.2019 , 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
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administrativ në KPP, nuk rezulton që këta operatorë ekonomik të jenë ankimuar në lidhje me
këtë procedurë prokurimi.
Sa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik “Trezhnjeva “shpk nuk merren në shqyrtim
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Mandi 2K” shpk për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Nuk ploteson kapacitetin teknik, pika 4 tek
kriteret e vecanta per kualifikim ku thuhet qe: “Ofertuesi duhet te disponoje 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 Tirane e Kavaje (objekt tenderi)” Nuk disponon
Radiokomunikim dhe Radioalarm per kavajen. Ne Radiokomunikimin dhe Radioalarmin e
paraqitur nuk garantohet mbulimi me sinjal per gjithe qytetin e Kavajes”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.7.1. Në shtojcën 8 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3/4 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si vijon:
-

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 Tirane e Kavaje (objekt tenderi) .

III.7.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se operatori ekonomik
“Mandi 2 K” shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentcionin si më
poshtë:
Autorizim Individual Nr.AI-U2061 datë 16.06.2015 Për caktim dhe përdorim frekuencash në
brezat VHF dhe UHF Sisteme radiokomunikimi dhe radioalarm me vendodhje dhe zonë
mbulimi Tiranë -45 km.
III.7.3. Në nenin 46 pika 1 gërma “a” dhe gërma “b” e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik i ndryshuar parashikohet se: “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e
mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në
përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
a) kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale
apo tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe
për të cilat do të lidhet kontrata;
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,
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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 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.7.4. Në nenin 28 pika 5 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht: “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[…]”.
III.7.5.Në nenin 66, të Ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 "Për komunikimet elektronike në
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se: "AKEP-i lëshon një
autorizim individual për përdorimin e frekuencave, në përputhje me PKRF-në dhe Planin e
Përdorimit të Frekuencave, për caktimin dhe përdorimin e frekuencave sipas neneve 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70 dhe 71 të këtij ligji."
Në këto autorizime, përcaktohet edhe zona e mbulimit (neni 70, pika 1, e Ligjit të
lartpermendur), ku përcaktohet se "Autorizimi individual për përdorimin e frekuencave
përmban: a) të dhëna për përfituesin; b) frekuencat e përfituara; c) vendndodhjen dhe zonën e
mbulimit; ç) afatin e vlefshmërisë së autorizimit; d) kushtet, që duhet të përmbushen për
shfrytëzimin e frekuencës së caktuar, sipas nenit 71 të këtij ligji".
III.7.6. Referuar sa më sipër, Komisioni gjykon se operatori ekonomik Mandi 2K shpk me anë të
dokumentacionit të paraqitur dëshmon se disponon autorizim për radiokomunikim dhe
radioalarm të lëshuar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare përkatësisht me
zonë mbulimi Tiranë -45 km distancë e cila e përfshin edhe vendndodhjen e objektit të
prokurimit. Referuar vendit të instalimit, distanca në kilometra e përcaktuar në autorizimin
individual përkatëse, përfshin në frekuencë distancën reale të qytetit me vendin ku do të kryhet
shërbimit të përcaktuar në Shtojcën 8, të dokumentave të tenderit,
III.7.7. 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
përcaktuara në dokumentat e tenderit.
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Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Mandi 2K” shpk qëndron.
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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Mandi 2K” shpk për procedurën
e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-12133-03-05-2019, me objekt “Ruajtje
Objekti për ZQRPP dhe ZVRPP Tiranë dhe Kavajë”–Marrëveshje Kuadër - me një
operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond
limit 10.555.200 lekë pa tvsh, zhvilluar në datën 03.04.2019, nga autoriteti kontraktor,
Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk për
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Mandi 2K” shpk” duke e kualifikuar atë.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Mandi 2K” shpk.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.772 Protokolli; Datë 30.04.2019

Nr.839 Protokolli; Datë 10.05.2019

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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