KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 207/2016
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 8/04/2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit KVO-së për kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. për procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Ruajtje objektesh të
godinave ku është akomoduar administrata tatimore për vitin
2016” e ndarë në lote, Loti 7 me Nr. Ref 21265-12-29-2015 me
objekt “Ruajtja dhe siguria e objekteve në qarkun e Gjirokastrës(
Godinat e DRT Gjirokastër, Agjensive tatimore Përmetit dhe
Tepelenës.) me fond limit 6.492.381 (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
21.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve.

Ankimues:

“Anakonda” sh.p.k.
Adresa: Lagjia “18 Shtatori” ish Shtëpia e Ushtarakëve
Gjirokastër

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjitshme e Tatimeve
Adresa: Rr. “Gjin Bue Shpata”
Tiranë

1

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 çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet 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.2. Bashkimi i operatorëve ekonomik kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit
kontraktor, i cili e ka refuzuar atë, dhe më pas ka 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.3. Ka 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 ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 29.12.2015 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Ruajtje objektesh të godinave ku është akomoduar
administrata tatimore për vitin 2016” e ndarë në lote, Loti 7 me Nr. Ref 21265-12-29-2015 me
objekt “Ruajtja dhe siguria e objekteve në qarkun e Gjirokastrës( Godinat e DRT Gjirokastër,
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Agjensive tatimore Përmetit dhe Tepelenës.) me fond limit 6.492.381 (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 21.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
II.2 . Në datën 21.01.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 04.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.
5.

“Aulona Pol 1” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Anakonda” sh.p.k.
“Anakodna Security” sh.p.k.

5,882,730.15
5,882,730.42
5,882,731.14
5,882,731.15
6,239,640.00

Lekë
Lekë
Lekë
Lekë
Lekë

kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar “

II.3. Në datën 06.02.2016, operatori ekonomikë ankimues “Anakonda” sh.p.k. ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
kualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k
dhe “Eurogjici Security” sh.p.k.
II.3.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[...] KVO ka kualifikuar në kundërshtim me ligjin ofertat e shoqërive
“Aulona Pol 1” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k. , pasi ofertat e
këtyre dy shoqërive nuk kanë parashikuar të gjitha detyrimet minimale ligjore të detyrueshme
për këtë shërbim. Për më tepër të treja këto oferta nuk plotësojnë kriteret për kualifikim,
konkretisht nuk disponojnë Autorizim Individual të lëshuar nga AKEP-i ku të mbulohet me sistem
radio komunikimi të treja objektet e këtij loti rrethi Gjirokastër, rrethi Tepelenë dhe rrethi
Përmet. Po ashtu të treja këto shoqëri nuk plotësojnë kriterin e kualifikimit në lidhje me numrin e
punonjësve të certifikuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Gjirokastër e cila është kompetente
për certifikatat e lëshuar për këtë lot. Po ashtu sqarojmë se certifikata e punonjësit në një qark
nuk është e vlefshme për tu përdorur në një qark tjetër.[...]”
II.4. Në datën 15.02.2016 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje palës ankimuese duke pranuar
pjesërisht ankesën.
II.4.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...]Nga verifikimi i pretendimeve rezulton se KVO e autoritetit kontraktor është
angazhuar dhe ka përllogaritur minimumin e ligjshëm të ofertave për të gjithë lotet e kësaj
procedure. Ofertat e operatorëve të tjerë të kualifikuar referuar analizës së kostos së paraqitur
janë hartuar në harmoni me dispozitat ligjore në fuqi dhe me rekomandimet e përbashkëta datë
01.04.2015 të KPP dhe APP. Lidhur me mangësitë teknike të pretenduara, Komisioni i
3

Shqyrtimit të Ankesave konkludon se kanë mangësi në dokumentacion teknik operatori ekonomik
“Aulona Pol 1” sh.p.k. i cili ka mangësi autorizimi nga AKEP për qytetin e Përmetit, ndërsa
operatori “Eurogjici Security” ka paraqitur certifikata lëshaur nga DPQ Fier. [...]”
II.7. Në datën 18.02.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 22.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës, me
anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.
5.

“Aulona Pol 1” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Anakonda” sh.p.k.
“Anakodna Security” sh.p.k.

5,882,730.15
5,882,730.42
5,882,731.14
5,882,731.15
6,239,640.00

Lekë
Lekë
Lekë
Lekë
Lekë

skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar “

II.8. Në datën 04.03.2016 me anë të shkresës nr.3910/125 datë 01.03.2016, 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 ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Anakonda ” sh.p.k mbi kundërshtimin e
vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. me
argumentin se oferta është nën minimumin ligjor të lejuar, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.1.1. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në 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... .”
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III.1.2. 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”.
Ndёrsa në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
thuhet se: “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.1.3. Referuar nenit 81 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i 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 nenit 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 për qind ose me një pushim të
barabartë me kohëzgjatjen e punës së kryer plus një 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.1.4. 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, datë 28.01.2015 “Pёr
kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i
kujdesit shёndetёsor”.
III.1.5. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet minimale të armatimit,
sipas Urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr. 3644, dt. 07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në
kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”.
III.1.6. Në dokumentat e tenderit, Seksioni 2 Objekti i Kontratës, pika 2.2 Përshkrimi i shkurtër i
kontratës/marrëveshjes kuadër, është përcaktuar: “Fondi limit është llogaritur për 11 muaj”.
III.1.7. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, nga autoriteti
kontraktor është përcaktuar: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë analizën e kostos për një
roje (sipas pasqyrës së mëposhtme e cila do të jetë bashkangjitur me formularin e ofertës) duke u
mbështetur në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, të nenit 81 të ligjin nr.
7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikes së Shqipërisë” (i ndryshuar), të VKM-së nr.
511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe pushimit në institucionet shtetërore”, të
VKM-së nr. 573, datë 03.07.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, të
Urdhrit të Ministrisë së Rendit publik nr. 3644, datë 07.12.2001 etj.
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Operatorët ekonomikë të respektojnë të gjitha detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjin
nr.75/2014, Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme Nr.157, datë 01.04.2015 dhe të
akteve nënligjore që rrjedhin në zbatim tëtyre.
1.
Koeficienti për mbulimin e tre turneve do të jetë 4.89 roje për një vendroje.
2.
Koeficienti për mbulimin e dy turneve do të jetë 3.26 roje për një vendroje.
Preventivi mujor i shpenzimeve [për tu plotësuar nga operatori ekonomik] [...]”.
III.1.8. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9 Specifikimet teknike është përcaktuar:
“[…]

Nr. Drejtoria Rajonale
Drejtoria Rajonale
Tatimore
7
Agjensia
Agjensia

Rrethi
Gjirokast
ër

VendTurni i Turni i Turni i
Roje Turne parë
dytë
tretë
8
8
8
1
3

Tepelenë

1

2

8

8

Përmet

1

2

8

8

[...]
Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë dhe me armatim, sipas përcaktimeve të legjislacionit
përkatës shqiptar, si dhe me vendroje të përcaktuar [...]”.
III.1.9. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar, si edhe duke patur parasysh periudhën e kryerjes së
shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor, vendrojet ku do të kryhet shërbimi, numri i rojeve
dhe turnet përkatëse, si edhe kriteret e kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
(specifikimet teknike, termat e referencës etj), Komisioni i Prokurimit Publik shqyrtoi ofertën e
operatorit ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k., “dhe nga përllogaritjet e bëra rezultoi se oferta
ekonomike nuk është nën koston minimale ligjore dhe mjaftonë për mbulimin e shpenzimeve pёr
periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me përcaktimet e
autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimeuse nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomikë “Anakonda” sh.p.k. për skualifikimin e
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. me argumentin se “[...]nuk disponojnë Autorizim
Individual të lëshuar nga AKEP-i ku të mbulohet me sistem radio komunikimi të treja objektet e
këtij loti rrethi Gjirokastër, rrethi Tepelenë dhe rrethi Përmet. [...]”. Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se :
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III.2.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “[....] Liçensë për ngritje dhe shfrytëzim sistemi të
pavarur radiokomunikacioni, lëshuar nga AKEP, për secilin rreth, ku jane objektet e
administrates tatimore, në të cilin kryhet shërbimi i ruajtjes së objektit, konform ligjit Nr.9918
date 19.05.2008. […]”
Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9 Specifikimet teknike është përcaktuar:
“[…]

Nr. Drejtoria Rajonale
Drejtoria Rajonale
Tatimore
7
Agjensia
Agjensia

Rrethi
Gjirokast
ër

VendTurni i Turni i Turni i
Roje Turne parë
dytë
tretë
8
8
8
1
3

Tepelenë

1

2

8

8

Përmet

1

2

8

8

[...]
III.2.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka
dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike ( S.P.E.) dokumentacionin e mëposhtëm:
i. Autorizim Individual Nr. AI-U1457 datë 7.2.2015, ku rezulton se shoqëria “Nazeri 2000”
sh.p.k. disponom autorizim individual për sisteme radiokomunikimi me zonë ku ofrohet
shërbimi: “Qyteti i Gjirokastrës 10- KM”;
ii. Autorizim Individual Nr. AI-U1457 datë 13.2.2015, ku rezulton se shoqëria “Nazeri
2000” sh.p.k. disponom autorizim individual për sisteme radiokomunikimi me zonë ku
ofrohet shërbimi: “Qyteti i Tepelenës 15- KM”; “Qyteti i Përmetit 15-KM”
III.2.3. 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.2.4. 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.”
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III.2.5. Komisioni 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 kapacitetet teknike, makineritë dhe
pajisje të nevojshme dhe të mjaftueshme, për realizimin e kontratës me sukses në afat dhe në
cilësi sipas përcaktimeve të dokumentave standarte të tenderit.
III.2.6. Në nenin 70, të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se: “1. 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. 2.
Përdoruesit e frekuencave janë të detyruar të njoftojnë AKEP-in për të gjitha ndryshimet e
mundshme, të dhëna në shkronjën “a” të pikës 1 të këtij neni, brenda 30 ditëve nga koha e
ndodhjes së tyre”.
III.2.7. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
rezulton se operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. disponon autorizim individual të lëshuar
nga AKEP me zonë mbulimi “Qyteti i Gjirokastrës 10- KM”; dhe “Qyteti i Tepelenës 15- KM”;
“Qyteti i Përmetit 15-KM” në përputhje me zonën ku jane objektet e administrates tatimore, në
të cilin kryhet shërbimi i ruajtjes së objektit, për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomikë “Anakonda” sh.p.k. për skualifikimin e
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. me argumentin se “[...]nuk plotësonë kriterin e
kualifikimit në lidhje me numrin e punonjësve të certifikuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Gjirokastër [...]”. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se :
III.3.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “[....] Leje për ushtrimin e profesionit për të punesuarit,
lëshuar nga Drejtori i Policisë së Qarkut përkatës, në të cilin kryhet shërbimi i ruajtjes së
objektit. […]”
III.3.2. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, nga autoriteti
kontraktor është përcaktuar:
1.

Koeficienti për mbulimin e tre turneve do të jetë 4.89 roje për një vendroje.
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2.

Koeficienti për mbulimin e dy turneve do të jetë 3.26 roje për një vendroje.
Preventivi mujor i shpenzimeve [për tu plotësuar nga operatori ekonomik] [...]”.

III.3.3. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9 Specifikimet teknike është përcaktuar:
“[…]

Nr. Drejtoria Rajonale
Drejtoria Rajonale
Tatimore
7
Agjensia
Agjensia

Rrethi
Gjirokast
ër

VendTurni i Turni i Turni i
Roje Turne parë
dytë
tretë
8
8
8
1
3

Tepelenë

1

2

8

8

Përmet

1

2

8

8

[...]
Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë dhe me armatim, sipas përcaktimeve të legjislacionit
përkatës shqiptar, si dhe me vendroje të përcaktuar [...]”.
III.3.4. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka
dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike ( S.P.E.) dokumentacionin e mëposhtëm:
i. Vërtetim nr.49/6 protokolli datë 13.01.2016 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore
Gjirokastër me anë të cilës vërtetohet se: ”[...] shoqëria ”Nazeri 2000” sh.p.k. disponon
licencë kategoria I.3.A. me numër Licence 142/3 datë 22.07.2015 dhe Licencë Kategoria
I.3.B me numër licence 355 datë 14.12.2012. Numri i punonjësve të shërbimit 23 [...]”
ii. Certifikata individuale të punonjësve;
III.3.5. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në 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.3.6. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike nga
ana e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. në drejtim të plotësimit të kritereve të veçanta të
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kualifikimit, ka dorëzuar krahas certifikatave individuale të punonjësve lëshuar nga Drejtoria e
Policisë Vendore Gjirokastër gjithashtu edhe vërtetimin Vërtetim nr.49/6 protokolli datë
13.01.2016 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore Gjirokastër me anë të cilës vërtetohet se:
”[...] shoqëria ”Nazeri 2000” sh.p.k. disponon licencë kategoria I.3.A. me numër Licence 142/3
datë 22.07.2015 dhe Licencë Kategoria I.3.B me numër licence 355 datë 14.12.2012. Numri i
punonjësve të shërbimit 23 [...]”, të lëshuar nga Drejtoria e Policsë së qarkut përkatës në
përputhje me objektin e kryerjes së aktivitetit dhe vendodhjen e ofrimit të shërbimit ( ofrimi i
shërbimit privat të sigurisë fizike në drejtoritë rajonale të tatimeve për qarkun Gjirokastër).
III.3.7. Në nenin 7 ”Kategoria e Licencës” të ligjit nr 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike” parashikohet se “ Licencat, sipas këtij ligji, ndahen në dy nënkategori: a) nënkategoria
I.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive socialkulturore, sportive, fetare e politike”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit; b)
nënkategoria I.3.B, “Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë
transportit”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit.”
III.3.8. Nё Udhёzimin e Ministrit tё Punёve tё Brendshme nr. 157, datё 01.04.2015 “ Pёr
funksionimin e shёrbimit privat tё sigurisё fizike », Kreu II, « Trajnimi i personelit tё SH.P.S.Fsё “, gёrma “ A “ “ Programet e trajtimit tё personelit tё shёrbimit privat tё sigurisё fizike “
parashikohet:
1.
Personeli i shёrbimit privat tё sigurisё fizike trajtohet nё Akademinё e Sigurisё dhe nё
qendrat
e
trajnimit
privat
tё
licencuara
pёr
kёtё
qёllim.
2.
Trajnimi i personelit tё shёrbimit privat tё sigurisё fizike pёrfshin :
1. Punonjёs shёrbimi tё SHPSF-sё.
2. Drejtuesit teknik tё SHPSF-sё qё nuk janё ish punonjёs tё Policisё sё Shtetit.
3.
Programet e trajnimit teknik-profesional dhe fizik pёr personelin e SHPSF-sё miratohen nё
Akademinё e Sigurisё. E njёjta proceduurё miratimi kryhet edhe pёr programet e Qendrёs sё
TrajnimitPrivat.
4.
Programet e trajnimit pёrmbajnё :
1. Modulin e aftёsimit teorik ;
2. Modulin e aftёsimit praktik (fizik, vetёmbrojtje dhe armё zjarri) ;
3. Modulin e aftёsimit teorik e praktik e fizik pёr punonjёsin e SHPSF-sё tё nёnkategotrisё
1.3.B. »
III.3.9. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike,
K.P.P. konstaton se operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. në qarkun përkatës ofron shërbim
licencuar nga nënkategoria I.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si
dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike”, i si edhe nga nënkategoria I.3.B,
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“Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit”, referuar
kategorive të Licencës të ligjit nr 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”. Sa më sipër,
duke vlerёsuar llojin e shёrbimit tё kёrkuar nё kёtё procedurё prokurimi, qё nё rastin konkret
ёshtё ofrim i shërbimit privat të sigurisë fizike, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se lista
emёrore e punonjёsve tё shёrbimit respekton kёrkesёn e autoritetit kontraktor qё kjo listё tё ishte
e lёshuar nga Drejtoria e Policisё Gjirokastër, dhe akoma më tej, punonjësit e shërbimit kanë
kryer programe trajnimi akoma më të avancuara, pasi rezulton se kanë kryer edhe “Modulin e
aftёsimit teorik e praktik e fizik pёr punonjёsin e SHPSF-sё tё nёnkategotrisё 1.3.B. ” duke
shfaqur nivelin më të lartë të aftësimit teorik dhe praktik.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i palës ankimuese nuk qёndron.
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, me shumicë votash
Vendos
1.
Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k.për procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Ruajtje objektesh të godinave ku është
akomoduar administrata tatimore për vitin 2016” e ndarë në lote, Loti 7 me Nr. Ref
21265-12-29-2015 me objekt “Ruajtja dhe siguria e objekteve në qarkun e
Gjirokastrës( Godinat e DRT Gjirokastër, Agjensive tatimore Përmetit dhe Tepelenës.)
me fond limit 6.492.381 (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 21.01.2016, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
2.
3.

Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

4.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 247 Protokolli; Datë 18.02.2016;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Spiro Kuro
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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Mendim Kundër
Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik (në vijim KPP), Juliana Hoxha nuk jam dakord
me arsyetimin e vendimit në paragrafin III.3. dhe vijues të tij dhe dispozitivin e tij për sa i përket
ankesës së operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k. me objekt “Shfuqizimin e vendimit KVO-së
për kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. për procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Ruajtje objektesh të godinave ku është akomoduar
administrata tatimore për vitin 2016” e ndarë në lote, Loti 7 me Nr. Ref 21265-12-29-2015 me
objekt “Ruajtja dhe siguria e objekteve në qarkun e Gjirokastrës( Godinat e DRT Gjirokastër,
Agjensive tatimore Përmetit dhe Tepelenës.) me fond limit 6.492.381 (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 21.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.”
Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoj
I. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomikë “Anakonda“ sh.p.k. për skualifikimin e
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. me argumentin se “[...]nuk plotësonë kriterin e
kualifikimit në lidhje me numrin e punonjësve të certifikuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Gjirokastër [...]”. vërej se :
I.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është kërkuar: “[....]Çertifikate e titullarit të subjektit , kategoria (
I.3.A) leshuar në baze të ligjit Nr.75\2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike “. Licencë për
ushtrimin e aktivitetit, kategoria ( I.3.A) lëshuar nga QKL-ja ,konform ligjit Nr.10081, datë
23.02.2009 « Për licencat,autorizimet dhe lejet ne Republikën e Shqipërisë », konforme ligjit
Nr.75\2014 « Për shërbimin privat të sigurisë fizike ». Çertifikatë e drejtuesit teknik të
shoqërisë për kategorinë ( I.3.A) konforme ligjit Nr.75\2014 « Për shërbimin privat të sigurisë
fizike ».
Leje për ushtrimin e profesionit për të punesuarit, lëshuar nga Drejtori i Policisë së Qarkut
përkatës, në të cilin kryhet shërbimi i ruajtjes së objektit. […]”
I.1.1 Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, nga autoriteti
kontraktor është përcaktuar:
3.
4.

Koeficienti për mbulimin e tre turneve do të jetë 4.89 roje për një vendroje.
Koeficienti për mbulimin e dy turneve do të jetë 3.26 roje për një vendroje.
Preventivi mujor i shpenzimeve [për tu plotësuar nga operatori ekonomik] [...]”.
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I.1.2. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9 Specifikimet teknike është përcaktuar:
“[…]

Nr. Drejtoria Rajonale
Drejtoria Rajonale
Tatimore
7
Agjensia
Agjensia

Rrethi
Gjirokast
ër

VendTurni i Turni i Turni i
Roje Turne parë
dytë
tretë
8
8
8
1
3

Tepelenë

1

2

8

8

Përmet

1

2

8

8

[...]
Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë dhe me armatim, sipas përcaktimeve të legjislacionit
përkatës shqiptar, si dhe me vendroje të përcaktuar [...]”.
I.1.3. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka
dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike ( S.P.E.) dokumentacionin e mëposhtëm:
iii. Vërtetim nr.49/6 protokolli datë 13.01.2016 lëshuar nga Drejtoria e Policsë Vendore
Gjirokastër me anë të cilës vërtetohet se: ”[...] shoqëria ”Nazeri 2000” sh.p.k. disponon
licencë kategoria I.3.A. me numër Licence 142/3 datë 22.07.2015 dhe Licencë Kategoria
I.3.B me numër licence 355 datë 14.12.2012. Numri i punonjësve të shërbimit 23 [...]”
I.1.4. Në nenin 7 ”Kategoria e Licencës” të ligjit nr 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike” parashikohet se “ Licencat, sipas këtij ligji, ndahen në dy nënkategori: a) nënkategoria
I.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive socialkulturore, sportive, fetare e politike”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit; b)
nënkategoria I.3.B, “Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë
transportit”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit.”
I.1.5. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike nga
ana e operatorit ekonomik ”Nazeri 2000” sh.p.k., konstatoj se operatori ekonomik megjithëse ka
vërtetuar se disponon 23 punonjës shërbimi të certifikuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Gjirokastër (në përputhje me Qarkun përkatës ku do të kryhet shërbimi i kontratës objekt
prokurimit), konstatohet se punonjësit e shoqërisë janë të angazhuar në ofrimin e shërbimin
shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit”, i cili ushtrohet në të gjithë
territorin e vendit, pasi referuar vërtetimit të lëshuar nga DPQ Gjirokastër subjekti ka kontrata
për transport vlerash monetare për llogari të subjekteve juridikë publikë dhe privatë. Sa më
sipër, gjykoj se punonjësit e mësipërm ofrojnë shërbimin në përputhje me nënkategoria I.3.B,
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“Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit”, i cili
ushtrohet në të gjithë territorin e vendit.”, ndërkohë që objekti i kontratës objekt prokurimi është
i një natyre të ndryshme duke u klasifikuar në nënkategorinë I.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve
shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e
politike”,. Në vetë Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, autoriteti kontrakor ka parashikuar se
“[....]Çertifikate e titullarit te subjektit , kategoria ( I.3.A) leshuar ne baze te ligjit Nr.75\2014
« Per sherbimin privat te sigurise fizike ». Licence per ushtrimin e aktivitetit, kategoria ( I.3.A)
leshuar nga QKL-ja ,konform ligjit Nr.10081, date 23.02.2009 « Per licencat,autorizimet dhe
lejet ne Republiken e Shqiperise », konforme ligjit Nr.75\2014 « Per sherbimin privat te sigurise
fizike ». Çertifikate e drejtuesit teknik te shoqerise per kategorine ( I.3.A) konforme ligjit
Nr.75\2014 « Per sherbimin privat te sigurise fizike ». Leje për ushtrimin e profesionit për të
punesuarit, lëshuar nga Drejtori i Policisë së Qarkut përkatës, në të cilin kryhet shërbimi i
ruajtjes së objektit. […] Pra, strictu sensu punonjësit e deklaruar si të disponueshëm duhet të
jenë të licencuar dhe ofrues të shërbimit në kategorinë I.3.A. në përputhje me kontratën objekt
prokurimit. Sa më sipër, gjykoj se me anë të dokumentacionit të dorëzuar në S.P.E. operatori
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk ka vërtetuar se plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit në
drejtim të lejes për ushtrimin e profesionit për të punesuarit, lëshuar nga Drejtori i Policisë së
Qarkut përkatës, në të cilin kryhet shërbimi i ruajtjes së objektit. Ndaj gjykoj se pretendimi i
palës ankimuese qëndron dhe se autoriteti kontraktor duhet të skualifkojë ofertën e operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
I.2. Vlerësoj se Komisioni i Prokurimit Publik si organi më i lartë në fushën e prokurimeve
publike (neni 19/2 i ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar), është
garant i kontrollit të ligjëshmerisë dhe vlerësimit objektiv të ofertave nga ana e autoriteteve
kontraktore (institucioneve dhe enteve publike që realizojnë procedurat e prokurimit) duke
shmangur vlersimet subjektive dhe jo të lidhura me dokumentacionin e depozituar nga secili
operator ekonomik pjesëmarrës në një procedurë prokuruese.

Anëtare
Juliana Hoxha
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