KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 135/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Leonard Gremshi
Zv/Kryetar
Hektor Balluku
Anëtar
Kleves Janku
Anëtar
Odise Moçka
Anëtar
Në mbledhjen e datës 16/03/2017 shqyrtoi ankesat me:

Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
për kualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë “Aulona Pol
1” shpk, “Firdeus Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt
“Shërbim me roje private” me Nr. REF-65878-01-26-2017 me
fond limit 4.884.100 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 08.02.2017
nga autoriteti kontraktor Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Durrës.

Ankimues:

“Toni Security” shpk
Adresa: Rr. “Lidhja e Prizrenit”, P.10/1, kati i parë
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Durrës
Adresa: Lagjja Nr.4,Rr”Andon ZakoÇajupi”,
Durrës
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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 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
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka 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. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili nuk e ka
pranuar 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 26.01.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt Shërbim me roje private” me Nr. REF-65878-
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01-26-2017 me fond limit 4.884.100 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 08.02.2017 nga autoriteti
kontraktor Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Durrës.

II.2. Në datën 08.02.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 09.02.2017, 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.
6.
7.

“Dea Security” shpk
“Aulona Pol 1” shpk
“Toni Security” shpk
“Firdeus Securiy” shpk
“Eurogjici Security” shpk
“Snajper Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk

4,660,167.86 lekë
4,671,457.27 lekë
4,671,457.27 lekë
4,671,457.27 lekë
4,671,457.27 lekë
4,671,457.27 lekë
4,671,457.27 lekë

skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar

II.4. Në datën 13.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Toni Security” shpk ka paraqitur
fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për
kualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë “Aulona Pol 1” shpk, “Firdeus Security” shpk,
“Nazeri 2000” shpk në procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.4.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, pala ankimuese kundërshton vendimin e KVOsë me argumentat se: “[...]
Kërkojmë skualifikimin e shoqërisë “Aulona Pol 1” shpk për arsyet e mëposhtme:
i. Nuk disponojnë minimalisht 10 certifikata punonjësisht brenda afatit 4 vjeçar.
ii. Nëse do të analizojmë ofertën totale të operatorit, na del se operatori ka përllogaritur 0
shpenzime për armatim. Nëse një operator oferton 0 lekë shpenzime për armatim, ne
bazuar vendimeve të KPP-së ai duhet të provojë se disponon në pronëi armatim. Për të
vërtetuar këtë duhet të disponohet dokumentacioni si: kontratë shitblerje, fatura tatimore
dhe pagesat e kryer për këto armë. Ndërkohë, operatori disponon vetëm kontratë për
shitblerjen e armëve deh faturën tatimore por asnjë pagesë për to.
iii. Punonjësit e ngarkuar në sistem nuk janë të gjithë të siguruar në listëpagesat Tetor
Nëntor, Dhjetor 2016.
Kërkojmë skualifikimin e shoqërisë “Firdeus Security” shpk për arsyet e mëposhtme:
i. Nuk disponojnë minimalisht 10 certifikata punonjësisht brenda afatit 4 vjeçar.
ii. Punonjësit e ngarkuar në sistem nuk janë të gjithë të siguruar në listëpagesat Tetor
Nëntor, Dhjetor 2016.
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Kërkojmë skualifikimin e shoqërisë “Nazeri 2000” shpk për arsyet e mëposhtme:
i. Vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, nuk rezulton se operatori
ekonomik disponon qendër kontroli në qytetin e durrës, njësi administrative ku ka
vendodhjen objekti.
ii. Referuar vërtetimit të lëshaur nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, rezulton se
operatori ekonomik nuk disponon grup të gatshëm në Qytetin Durrës, Njësi
administrative ku ka vendodhjen objekti.
iii. Punonjësit e ngarkuar në sistem nuk janë të gjithë të siguruar në listëpagesat Tetor
Nëntor, Dhjetor 2016.
[....]”
II.5. Në datën 17.02.2017 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.98/1 prot datë 17.02.2017 i
kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën e operatorit ekonomik “Toni
Security” shpk
II.5.1. Në kthim përgjigje autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë vijon: “[...]
i. Pretendimi juaj për përjashtimin nga procedura e subjektit “Aulona Pol 1” shpk dhe
“Firdeus Security” shpk pasi nuk plotëson kriterin e veçantë për zotërimin e 10
çertifikata punonjësh brënda afatit 4 vjeçar sipas kërkesave të ligjit nr. 75/2014 datë
10.07.2017 ‘Për shërbimin privat të sigurisë fizike” është i pabazuar dhe ligj dhe në
interpretim të gabuar të dispozitave ligjore dhe kushteve të përcaktuara nga autoriteti
kontraktor. Të dy këto subjekte kanë paraqitur dokumentacionin e rregullt ligjor
Çertifikatë/Leje ushtrimi të profesionit të punonjësve ashtu siç është kërkuar në kriteret e
veçanta ( Certifikatat sipas përcaktimeve të ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014 apo Lejet të
ushtrimit të profesionit të lëshuar sipas ligjit nr. 8770 datë 19.04.2001 të cilat janë
akoma të vlefshme) në numrin e kërkuar nga autoriteti kontraktor 10 copë, të gjitha të
vlefshme ligjërisht.
ii. Për pretenimin tjetër lidhur me paraqitjen e dokumentacionit provues se subjekti
konkurrues “Aulona Pol 1” shpk nuk do të ketë shpenzime për aramtim, përveç kontratës
së blerjes së armëve dhe faturave duhet të paraqitet edhe mandat pagesa është i
pabazuar pasi neni 3 në kontratën nr.22 datë 26.04.2016 lidhur ndërmjet shitësit Rogat
Security shpk dhe blerësit “Aulona Pol 1” shpk është përcaktuar se çmimi “paguhet në
momentin e lëshimit të faturës e cila jepet në momentin e dorëzimit të mallit”, Fatura për
daljen e mallit është edhe dokumenti që provon pagesën.
iii. Pretendimi se punonjësit e ngarkuar në sistem nga subjektet konkurruese “Aulona Pol
1”, “Firdeus Security” dhe “Nazeri 2000” nuk janë të siguruar për periudhën Tetor,
Nëntor, Dhjetor 2016 nuk qëndron pasi të dhjetë punonjësit si edhe stafi drejtues janë të
përfshirë në listëpagesat e kompanisë për tre muaj gjë kjo që vërtetohet me lehtësi
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nëpërmjet deklaratës së listëpagesave e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe
shëndetësore dhe Tatimit mbi të Ardhruat nga punësimi.
iv. Pretendimi juaj për përjashtimin e subjektit “Nazeri 2000” shpk pasi nuk dispon qendër
kontrolli në territorin e qytetit të Durrësit dhe nuk ka grup të gatshëm në këtë territor,
nuk përbën objekt të procedurës për të cilën është paraqitur ankesa. Në asnjë nga kriteret
e publikuara nga autoriteti kontraktor, nuk është kërkuar si kusht që operatorët
konkurrues të kenë “Qendër Kontrolli” apo të disponojnë “Grup të gatshëm” në nëjsinë
ku ushtrojnë aktivitetin. Kushi të cilin ju pretendoni se duhet të skualifikonte operatorin
konkurrues është objekt i veprimtarisë së organeve të rendit, të cilat mbikëqyrin
veprimtarinë e subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e shërbimit privat të sigurisë fizike
në nmomentin e liçencimit të tyre si dhe gjatë kohës së ushtrimit të veprimtarisë.
Kurrësesi, ne si autoritet kontraktor nuk mund të marrim atribute të cilat nuk na janë
ngarkuar nga ligji.[...]”
II.6. Në datën 22.02.2017 operatori ekonomik ankimues “Toni Security” shpk ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 28.02.2017 me anë të shkresës nr. 136/1 prot datë 28.02.2017, 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. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” shpk për kundërshtimin e
vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës së operatorit
ekonomik “Aulona Pol 1” shpk me argumentin se “Nuk disponojnë minimalisht 10 certifikata
punonjësisht brenda afatit 4 vjeçar” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është parashikuar se “Çertifikata/Leje te ushtrimit te profesionit te
punonjeseve te sherbimit konform Ligjit Nr 75/2014 date 10.07.2014 “Per sherbimin privat te
sigurise fizike”,Udhezimit Nr.157 date .04.2015”Per funksionimin e Sherbimit Privat te Sigurise
Fizike” te MPB leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Durres ku operatori ushtron
aktivitetin e tij . (minimalisht 10 roje).”
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III.1.2. Nga verifikimet në Sistemin e Prokurimeve Elektronike operatori ekonomik “Aulona Pol
1” shpk në përmbushje të kriterit sa mësipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
i. Kopje të njësuar me origjinalin të Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë
Durrës Nr. 0762 datë 03.02.2013;
ii. Kopje të njësuar me origjinalin të Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr.
1172 datë 16.04.2015;
iii. Kopje të njësuar me origjinalin të Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr.
0543 datë 14.04.2014;
iv. Kopje të njësuar me origjinalin të Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr.
0347 datë 20.05.2010;
v. Kopje të njësuar me origjinalin të Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr.
99 datë 29.04.2013;
vi. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0529 datë 16.03.2012;
vii. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 1079 datë 26.11.2014;
viii.
Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0241 datë 02.11.2010;
ix. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0165 datë 25.06.2010;
x. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0386 datë 10.10.2011;
xi. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0738 datë 28.01.2014;
xii. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0433 datë 21.10.2011;
xiii.
Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0532 datë 16.02.2012
xiv.
Vërtetim lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, në të cilën nuk
pasqyrohet fakti në rast se certifikatat e mësipërme të lëshuar jashtë afatit katër vjeçar të
parashikuar nga ligji vijojnë të jenë të vlefshme.
III.1.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
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.”
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionion 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”
III.1.3. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
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III.1.4. 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 përgatisin oferta, 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. Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se kriteret e kualifikimit i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe të kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur
duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë paisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën
e duhur si edhe personelin e nevojshëm, në përputhje dhe në përpjesëtim me volumin e kontratës
të përcaktuar në dokumentet e tenderit, për të krijuar bindjen se operatorët ekonomikë i
plotësojnë kërkesat minimale të përcaktuara në dokumentat e tenderit si edhe për të krijuar një
panorame të qartë mbi stafin, marrëdhëniet e punës dhe vijueshmërisë së tyre.
III.1.5 Neni 5 “Certifikimi” i Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike”parashikon shprehimisht se: 1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së
është kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. 2. Certifikimi i punonjësit të
shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut. 3. Vendimet e certifikimit, sipas
përcaktimeve në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen duke u bazuar respektivisht në mendimin
paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC-së. 4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe
drejtuesit teknik bëhet brenda 45 ditëve, ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30
ditëve nga dita e plotësimit të formularit të kërkesës për aplikim. 5. Certifikata është e vlefshme
për 4 vjet me të drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për drejtuesin teknik dhe
punonjësin e shërbimit. Nga shqyrtimi i dokumentaconit të mësipërm, KPP konstaton se
operatori ekonomik “Aulona Pol 1” shpk, në përmbushje të kritereve të veçanta të kualifikimit ka
dorëzuar në SPE 6 nga 10 certifikata të punonëjsve të shërbimit të vlefshme në përputhje me
ligjin në fuqi. Në lidhje me certifikatat e tjera të dorëzuar, KPP konstaton se ankimuesi në asnjë
rast nuk ka provuar se certifikatat e mësipërme janë ende të vlefshme apo se punonjësit e
mësipërm i janë nënshtruar procedurës së ri certifikimit. KPP gjykon se barra e provës i përket
operatorit ekonomik, i cili me anë të dokumentacionit të dorëzuar duhet të dëshmojë se disponon
punonjës të certifikuar në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e tjera të operatorit ekonomik “Toni Security” shpk për
kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Aulona Pol 1 ”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që
pretendimi i mësipërm qëndron dhe gjendja e tij (e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” shpk)
faktike juridike pas arsyetimit të K.P.P. mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i
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pretendimeve të tjera të palës ankimuese nuk ndryshojnë gjendjen juridike të këtij operatori
ekonomik e për rrjedhojë nuk do të merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në
shqyrtimin administrativ.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” shpk për kundërshtimin e
vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës së operatorit
ekonomik “Firdeus Security” shpk me argumentin se “Nuk disponojnë minimalisht 10 certifikata
punonjësisht brenda afatit 4 vjeçar” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është parashikuar se “Çertifikata/Leje te ushtrimit te profesionit te
punonjeseve te sherbimit konform Ligjit Nr 75/2014 date 10.07.2014 “Per sherbimin privat te
sigurise fizike”,Udhezimit Nr.157 date .04.2015”Per funksionimin e Sherbimit Privat te Sigurise
Fizike” te MPB leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Durres ku operatori ushtron
aktivitetin e tij . (minimalisht 10 roje).”
III.3.2. Nga verifikimet në Sistemin e Prokurimeve Elektronike operatori ekonomik “Firdeus
Security” shpk në përmbushje të kriterit sa mësipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
i. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës Nr. 0781 datë 26.02.2014;
ii. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0769 datë 14.02.2014;
iii. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0788 datë 26.02.2014;
iv. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0965 datë 25.07.2014;
v. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0761 datë 03.02.2014;
vi. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0686 datë 30.06.2013;
vii. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0687 datë 30.06.2013;
viii.
Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0681 datë 30.06.2013;
ix. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0677 datë 30.06.2013;
x. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0685 datë 30.06.2013;
xi. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0684 datë 30.06.2013;
xii. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0761 datë 03.02.2014;
xiii.
Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0655 datë 30.06.2013;
xiv.
Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0656 datë 30.06.2013;
xv. Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0679 datë 30.06.2013;
xvi.
Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0678 datë 30.06.2013;
xvii.
Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0683 datë 30.06.2013;
xviii.
Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0680 datë 30.06.2013;
xix.
Certifikatë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Nr. 0682 datë 30.06.2013;
III.3.4. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
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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.”
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionion 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”
III.3.5. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.3.6. 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 përgatisin oferta, 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. Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se kriteret e kualifikimit i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe të kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur
duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë paisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën
e duhur si edhe personelin e nevojshëm, në përputhje dhe në përpjesëtim me volumin e kontratës
të përcaktuar në dokumentet e tenderit, për të krijuar bindjen se operatorët ekonomikë i
plotësojnë kërkesat minimale të përcaktuara në dokumentat e tenderit si edhe për të krijuar një
panorame të qartë mbi stafin, marrëdhëniet e punës dhe vijueshmërisë së tyre.
III.3.7. Neni 5 “Certifikimi” i Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike”parashikon shprehimisht se: 1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së
është kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. 2. Certifikimi i punonjësit të
shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut. 3. Vendimet e certifikimit, sipas
përcaktimeve në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen duke u bazuar respektivisht në mendimin
paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC-së. 4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe
drejtuesit teknik bëhet brenda 45 ditëve, ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30
ditëve nga dita e plotësimit të formularit të kërkesës për aplikim. 5. Certifikata është e vlefshme
për 4 vjet me të drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për drejtuesin teknik dhe
punonjësin e shërbimit. Nga shqyrtimi i dokumentaconit të mësipërm, KPP konstaton se
operatori ekonomik “Firdues Security” shpk, në përmbushje të kritereve të veçanta të
kualifikimit ka dorëzuar në SPE certifikata të punonëjsve të shërbimit mbi numrin minimal të
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kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor, të cilat janë të vlefshme brenda periudhës 4 vjeçare të
vlefshmërisë parashikuar nga ligji.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.4 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” shpk për kundërshtimin e
vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës së operatorit
ekonomik “Firdeus Security” shpk me argumentin se “iii. Punonjësit e ngarkuar në sistem nuk
janë të gjithë të siguruar në listëpagesat Tetor Nëntor, Dhjetor 2016.Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.4.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është parashikuar se “Vertetim nga Drejtoria e Tatim Taksave per
numrin e punonjesve te siguruar,te pakten per 10 punonjes te siguruar,per periudhen Vitin
2016. - Formularet e deklarimit per pagesat e kontributeve te sigurimeve shoqerore e
shendetsore ,per te pakten 10(dhjete ) punonjes ,shoqeruar me listpagesen e kontributeve ,ku te
jete perfshire dhe stafi drejtues ,vertetuar nga Sigurimet Shoqerore dhe Dega e Tatim Taksave i
tre muajve te fundit( Tetor, Nentor ,Dhjetor 2016 ). ”.
III.4.2. Nga verifikimet në Sistemin e Prokurimeve Elektronike operatori ekonomik “Firdeus
Security” shpk në përmbushje të kriterit sa mësipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
xv. Listëpagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe Tatimit të të
Ardhurave Personale, për periudhën e kërkuar.
III.4.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
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.”
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionion 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”
III.4.4. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
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III.4.5. 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 përgatisin oferta, 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. Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se kriteret e kualifikimit i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe të kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur
duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë paisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën
e duhur si edhe personelin e nevojshëm, në përputhje dhe në përpjesëtim me volumin e kontratës
të përcaktuar në dokumentet e tenderit, për të krijuar bindjen se operatorët ekonomikë i
plotësojnë kërkesat minimale të përcaktuara në dokumentat e tenderit si edhe për të krijuar një
panorame të qartë mbi stafin, marrëdhëniet e punës dhe vijueshmërisë së tyre.
III.4.6. Nga shqyrtimi i dokumentaconit të mësipërm, KPP konstaton se në kriteret e veçanta të
kualifikimit është parashikuar ndër të tjera edhe dorëzimi i formularëve të deklarimit për
pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetsore ,për të pakën 10(dhjetë )
punonjës ,shoqeruar me listpagesën e kontributeve ,ku të jetë përfshire dhe stafi drejtues
,vertetuar nga Sigurimet Shoqerore dhe Dega e Tatim Taksave i tre muajve të fundit( Tetor,
Nëntor ,Dhjetor 2016. Sa më sipër, KPP gjykon se autoriteti kontraktor ka parashikuar
detyrimin e përfshirjes në listëpagesa për periudhën e kërkuar vetëm të stafit drejtues të shoqërisë
( titullar subjekti dhe drejtues teknik). Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar, KPP
konstaton se në listëpagesat e dorëzuar janë të përfshirë edhe stafi drejtues.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk me argumentin se “Vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria
Vendore e Policisë Durrës, nuk rezulton se operatori ekonomik disponon qendër kontroli në
qytetin e durrës, njësi administrative ku ka vendodhjen objekti. Referuar vërtetimit të lëshaur
nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, rezulton se operatori ekonomik nuk disponon grup të
gatshëm në Qytetin Durrës, Njësi administrative ku ka vendodhjen objekti.” Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në shtocjën 6 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se, në asnjë rast nuk është
parashikuar detyrimi i dorëzimit të vërtetimit/ve të lëshuar nga Drejtoritë Vendore të Policisë në
të cilën të pasqyrohen edhe të dhënat e pretenduara nga ankimuesi si disponueshmëria e grupit të
gatshëm dhe sallës së kontrollit.

11

III.5.2. Në nenin 11 “Përmbajtja e dokumenteve standarde të tenderit” të Vendimit nr.914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar parashikohet se “ 1.
Dokumentet standarde të tenderit përmbajnë informacionin e përgjithshëm
dhe informacionin specifik.
2. Informacioni i përgjithshëm përgatitet sipas formularëve përkatës, pjesë e dokumenteve
standarde të tenderit. Ky informacion përfshin:
- njoftimin e kontratës;
- ftesën për ofertë (në rastet e procedurave me faza);
- udhëzimet për kandidatët/ofertuesit;
- kriteret e përgjithshme të kualifikimit/pjesëmarrjes;
- formularin për deklarimin e konfliktit të interesit;
- ofertën ekonomike;
- sigurimin e ofertës, nëse kërkohet;
- njoftimin e skualifikimit të ofertuesve/kandidatëve;
- ankesa;
- njoftimin e fituesit;
- kushtet e përgjithshme dhe kushtet e veçanta të kontratës.
- modelin e marrëveshjes kuadër;
- sigurimin e kontratës;
- njoftimin e kontratës së lidhur.
3. Informacioni specifik përmban informacion për kontratat e punëve, mallrave
dhe shërbimeve.
b) Informacioni specifik për kontratat e mallrave përfshin të paktën:
- specifikimet teknike;
- grafikun e lëvrimit;
- kërkesat e veçanta për kualifikim dhe kriteret e shpalljes së fituesit.[…]”
III.5.3. Në nenin 57 “Njësia e Prokurimit” pika 2 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar parashikohet se “
Njësia e prokurimit është përgjegjëse për:
- sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe përgatitjen e
regjistrit të parashikimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit publik;
- përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit (dhe justifikimin kur është rasti);
- përllogaritjen e fondit limit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;
- hartimin e urdhrit të prokurimit;
- përgatitjen e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme që u
bashkëlidhen atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe specifikimet
teknike, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;
- hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore;
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- administrimin e të gjitha procesverbaleve për dokumentet e tenderit dhe çdo dokument tjetër,
që lidhet me procedurat e përcaktimit të fituesit,duke përfshirë edhe procesverbalet e
mbledhjeve, kur është rasti;
- llogaritjen e çmimeve të shitjes së dokumenteve të tenderit që u jepen operatorëve ekonomikë
me kërkesë të tyre, kur është rasti.
III.5.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se vetë kuadri ligjor në fuqi ka parashikuar në
mënyrë të detajuar përmbajtjen e dokumenteve standarde të procedurave të prokurimit publik
duke rregulluar si informacionin e përgjithshëm ashtu edhe informacionin specifik që duhet të
përmbajnë. Referuar informacionit specifik të dokumenteve standarde të kontratave të mallrave
është parashikuar se këto të fundit, megjithëse brenda një dokumenti të vetëm ( DST) përmbajnë
veçmas dy informacione specifike, specifikimet teknike – të cilat referuar nenit 27 pika 1 të
Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar
të cilat përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që
garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP dhe që i vlerëson mallrat si të
pranueshme për funksionet e kërkuara., si edhe kërkesat e veçanta për kualifikim dhe kriteret e
shpalljes së fituesit të cilat hartohen në zbatim të nenit 46 dhe 55 të ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se njësia e prokurimit pranë autoritetit
kontraktor si njësia përgjegjëse për përgatitjen e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të
gjitha materialeve të nevojshme që u bashkëlidhen atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta
për kualifikim dhe specifikimet teknike në asnjë rast në shtocjën 6 “Kriteret e Veçanta të
Kualifikimit” nuk ka parashikuar në asnjë rast nuk është parashikuar detyrimi i dorëzimit të
vërtetimit/ve të lëshuar nga Drejtoritë Vendore të Policisë në të cilën të pasqyrohen edhe të
dhënat e pretenduara nga ankimuesi si disponueshmëria e grupit të gatshëm dhe sallës së
kontrollit).
III.5.5 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 parashikohet se 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...”. Neni 55 pika 2 e LPP-së
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”. 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
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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, 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.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar në
dokumentet e procedurës së prokurimit objekt ankimi në asnjë rast dorëzimin e dokumenteve të
mësipërm të pretenduar, ky i fundit nuk mund të shqyrtojë, vlerësojë dhe gjykojë mbi
pretendimet e mësipërme të ngritura nga ankimuesi.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” shpk për kundërshtimin e
vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kualifikimin e ofertës së operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” shpk me argumentin se “iii.
Punonjësit e ngarkuar në sistem nuk
janë të gjithë të siguruar në listëpagesat Tetor Nëntor, Dhjetor 2016.Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.6.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi është parashikuar se “Vertetim nga Drejtoria e Tatim Taksave per
numrin e punonjesve te siguruar,te pakten per 10 punonjes te siguruar,per periudhen Vitin
2016. - Formularet e deklarimit per pagesat e kontributeve te sigurimeve shoqerore e
shendetsore ,per te pakten 10(dhjete ) punonjes ,shoqeruar me listpagesen e kontributeve ,ku te
jete perfshire dhe stafi drejtues ,vertetuar nga Sigurimet Shoqerore dhe Dega e Tatim Taksave i
tre muajve te fundit( Tetor, Nentor ,Dhjetor 2016 ). ”
III.6.2. Nga verifikimet në Sistemin e Prokurimeve Elektronike operatori ekonomik “Nazeri
2000” shpk në përmbushje të kriterit sa mësipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
- Listëpagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe Tatimit të të
Ardhurave Personale, për periudhën e kërkuar.
III.6.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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.”
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
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organizative, reputacionion 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”
III.6.4. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.6.5. 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 përgatisin oferta, 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. Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se kriteret e kualifikimit i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe të kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur
duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë paisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën
e duhur si edhe personelin e nevojshëm, në përputhje dhe në përpjesëtim me volumin e kontratës
të përcaktuar në dokumentet e tenderit, për të krijuar bindjen se operatorët ekonomikë i
plotësojnë kërkesat minimale të përcaktuara në dokumentat e tenderit si edhe për të krijuar një
panorame të qartë mbi stafin, marrëdhëniet e punës dhe vijueshmërisë së tyre.
III.6.6. Nga shqyrtimi i dokumentaconit të mësipërm, KPP konstaton se në kriteret e veçanta të
kualifikimit është parashikuar ndër të tjera edhe dorëzimi i formularëve të deklarimit për
pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetsore ,për të pakën 10(dhjetë )
punonjës ,shoqeruar me listpagesën e kontributeve ,ku të jetë përfshire dhe stafi drejtues
,vertetuar nga Sigurimet Shoqerore dhe Dega e Tatim Taksave i tre muajve të fundit( Tetor,
Nëntor ,Dhjetor 2016. Sa më sipër, KPP gjykon se autoriteti kontraktor ka parashikuar
detyrimin e përfshirjes në listëpagesa për periudhën e kërkuar vetëm të stafit drejtues të shoqërisë
( titullar subjekti dhe drejtues teknik). Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar, KPP
konstaton se në listëpagesat e dorëzuar janë të përfshirë edhe stafi drejtues.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM 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, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Toni Security” shpk vetëm në lidhje me
pretendimet për skualifikimin e ofertës së operatroit ekonomik “Aulona Pol 1” shpk për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt “Shërbim me roje private”
me Nr. REF-65878-01-26-2017 me fond limit 4.884.100 lekë pa TVSH, zhvilluar në
datë 08.02.2017 nga autoriteti kontraktor Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Durrës.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1”
sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet, duke e skualifikuar këtë operator ekonomik.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomië “Toni Security” sh.p.k.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 270 Protokolli; Datë 22.02.2017;
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