KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 203/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Odise Moçka

Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.04.2017 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Toni Security”
sh.p.k. & “Mandi 2K” sh.p.k., në procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me nr. REF-57338-11-09-2016, me objekt
“Shërbimi privat i sigurisë fizike të Universitetit Politeknik të
Tiranës, viti 2017”, me fond limit 40.322.277 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 27.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Universiteti
Politeknik i Tiranës.
Shtimi i arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë “Nazeri
2000” sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., “S.S.X”
sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k.,
pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të prokurimit”.
“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k. nga procedura e mësipërme e prokurimit.
Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje
me operatorët ekonomikë “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Toni Security”
sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k. & “Firdeus”
sh.p.k., “Balili-Ko” sh.p.k. & “Myrto Security” sh.p.k., “Nazeri
2000” sh.p.k., “S.S.X.” sh.p.k., “Çullhaj” sh.p.k., “Trezhnjeva”
sh.p.k. “Ballazhi” sh.p.k. nga procedura e mësipërme e prokurimit”.
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“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
nga procedura e mësipërme e prokurimit.
Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje
me operatorët ekonomikë “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Toni Security”
sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “Dea
Security” sh.p.k., “Balili-Ko” sh.p.k., “S.S.X.” sh.p.k. nga
procedura e mësipërme e prokurimit”.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Balili - Ko” sh.p.k. & “Myrto
Security” sh.p.k.
Lagja Nr.1, Rruga “Butrinti”, Godina me Nr. Pasurie 29/74, Zona
Kadastrale 8642, Kati I, Sarandë
Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eurogjici - Security” sh.p.k. &
“A 2000” sh.p.k.
Rruga “Adem Jashari”, L. 8, H. 10, Ap. 3, Tiranë
“Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga e Kavajës, Qendra Condor, Kati II, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti Politeknik i Tiranës
Sheshi “Nënë Tereza”, nr.4, Tiranë

Baza Ligjore:

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

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
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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 vlerëson se operatorët ekonomikë 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, 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. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 10.11.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr. REF-5733811-09-2016, me objekt “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Universitetit Politeknik të Tiranës, viti
2017”, me fond limit 40.322.277 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 27.01.2017, nga autoriteti
kontraktor, Universiteti Politeknik i Tiranës.
II.2. Në datën 27.01.2017, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Aulona Pol 1” sh.p.k.
33.262.059,65 lekë, skualifikuar
2. “Oktapus” sh.p.k.
33.342.824,28 lekë, skualifikuar
3. “Tony Security” sh.p.k. & Mandi 2K” sh.p.k.
33.342.823,08 lekë, kualifikuar
4. “Eurogjici Security” &” A-2000” sh.p.k.
33.342.824,28 lekë, skualifikuar
5. “Firdeus” & “Dea” sh.p.k.
33.342.824,30 lekë, skualifikuar
6. “Trezhnjeva & SSX & Ballazhi & Cullhaj” sh.p.k. 33.342.824,39 lekë, skualifikuar
7. “Balili – Co & Myrto Security” sh.p.k.
33.342.824,39 lekë, kualifikuar
8. “Nazeri 2000” sh.p.k.
33.342.824,39 lekë, skualifikuar
9. “International Security Albania” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
10. “Start 2000” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
11. “Firdeus Security Group” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
12. “Global Security” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
3

II.3. Në datën 20.02.2017 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Balili – co & Myrto Security”
sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë
procedurë prokurimi.
II.3.1. Në datën 22.02.2017 operatori ekonomik “Balili – Ko” sh.p.k. & “Myrto Security” sh.p.k.
ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit
ekonomik “Tony Security” sh.p.k. Gjithashtu kërkon shtimin e shkaqeve të skualifikimit për
operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., “S.S.X”
sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., pjesëmarrës në procedurën e
mësipërme të prokurimit”.
Në ankesë pretendohet si më poshtë:
[...]
Në këtë procedurë prokurimi operatori i klasifikuar në vend të parë “Dea Security” ka paraqitur
vlerën 33.342.823.08 lekë (pa TVSH). Vlerësojmë së oferta e këtij operatori nuk plotëson kërkesat
e e autoritetit kontraktor të përcaktuara në dokumentat e tenderit. Sic kemi sqaruar edhe në
analizën e kostos, pjesë integrale e ofertës, legjislacioni i aplikueshëm në llogaritjen e çmimit për
njësi është:
- Paga mujore; Neni 18 i Ligjit nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” dhe
VKM, nr. 573, datë 03.07.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”.
- Shtesat mbi pagë për Turnin II dhe Turnin III (Neni 81 Kodi i Punës)
- Shtesat mbi pagën për punën e kryer në ditët e pushimit javor dhe festat zyrtare (Neni 87
Kodi i Punës)
- Pushimet vjetore të pagueshme (Neni 92 Kodi i Punës)
- Kontributet e sigurimeve shoqërore
- Udhëzimi i përbashkër i Agjencisë së Prokurimit Publik dhe Komisionit të Prokurimit
Publik datë 01.04.2015.
- Dokumentat Standarte të Tenderit të miratuara nga autoriteti kontraktor.
Çmimi për njësi, pagë/mujore/roje, përcaktohet duke ju referuar dispozitave ligjore të
sipërcituara, numrit të rojeve, orarëve të shërbimit në çdo vendroje dhe kohëzgjatjes së kontratës.
Në llogaritjen e çmimit për njësi referohemi në ditët mesatare të një muaji 30.41 ditë (365 ditë
viti/12 muaj = 30.41).
Mënyra e llogaritjes së çmimit për njësi, pagë/roje/muaj, sipas vendrojeve është si më poshtë:
A. Vendroja me 24 orë shërbim, 4.83 roje
Paga bazë: 33.000
Shtesë page turni II: 30.41 ditë* 3 orë* 189.65 lekë/ora* 20%/4.83 roje = 736.24 lekë
Shtesë page turni III: 30.41 ditë* 3 orë* 189.65 lekë/ora* 50%/4.83 roje = 4.908.30 lekë
Shuma 38.644.54 lekë
Kont. Sigurimeve Shoqërore: 38.644.54*16.7% = 6.453.63 lekë
Shuma: 45.098.17 lekë
B. Vendroja me 16 orë shërbim, Turni II + III, 3.1 roje
Paga bazë: 33.000
Shtesë page turni II: 30.41 ditë* 3 orë* 189.65 lekë/ora* 20%/3.1 roje = 1.116.24 lekë
Shtesë page turni III: 30.41 ditë* 3 orë* 189.65 lekë/ora* 50%/3.1 roje = 7.908.30 lekë
Shuma 41.557.86 lekë
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Kont. Sigurimeve Shoqërore: 41.557.86*16.7% = 6.940.16 lekë
Shuma: 48.498.02 lekë
C. Vendroja me 8 orë shërbim, Turni III, 1.5 roje
Paga bazë: 33.000
Shtesë page turni III: 30.41 ditë* 8 orë* 189.65 lekë/ora* 50%/1.5 roje = 15.379.35 lekë
Shuma 48.379.35 lekë
Kont. Sigurimeve Shoqërore: 48.379.35*16.7% = 8.079.35 lekë
Shuma: 56.458.7 lekë
Shpenzime për armatim: Për këtë “zë” kosto është “O” lekë pasi armët i kemi në pronësi dhe në
zbatim të ligjit nr. 74/2014 “Për armët”, Ligji nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”
dhe akteve në zbatim të tyre, për armët në pronësi nuk aplikohen tarifa vjetore, megjithatë kemi
parashikuar një shpenzim në shumën 0.0001 lekë. Pronësinë e armëve e provojmë me
dokumentacionin që kemi paraqitur në ofertë si pjesë integrale të saj.
Vlera totale e ofertës llogaritet duke shumëzuar çmimin për njësi, pagë/roje/muaj, me numrin total
të rojeve dhe afatin e vlefshmërisë së kontratës sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.
Në shtojcën 12 “Termat e referencës”, nga Autoriteti Kontraktor është miratuar një formular
preventiv i cili referuar edhe “shënimit” citon: Operatorët ekonomikë krahas Formularit të
Ofertës, duhet të paraqesin Preventivin mujor te shpenzimeve dhe Analizën e Çmimit me
përllogaritje konkrete, për koston e shërbimit të ofruar për një punonjës shërbimi,ku të përfshihen
të gjitha detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë, shtesat turni II dhe turni III (NENI
81K.P), shtesat për punën e kryer në ditët e pushimeve javore dhe festat zyrtare,(NENI 87
K.P),sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto armatimi, kosto uniforme, kosto ndërlidhje,
shpenzime administrative dhe fitimin e shoqërisë. Në shtojcën 7 ”Kriteret e Vecanta për
Kualifikim”, ka për qëllim dhënien e informacionit lidhur me respektimin e akteve ligjore dhe
nënligjore për llogaritjen e çmimit të ofertës, e kryesisht të çmimit për njësi, pagë/roje/muaj, nga
operatorët ekonomik.
Referuar sa më sipër, çdo çmim për njësi më i ulët se 45.098.17 lekë për vendroje 24 orë shërbim,
48.498.02 lekë për vendroje 16 orë shërbim dhe 56.458.7 lekë për vendroje 1.5 roje, është çmimi
që cënon dispozitat ligjore dhe nënligjore të sipërcituara.
Në Dokumentat e Tenderit të miratuara nga autoriteti kontraktor, ”Udhëzime për Kandidatët”,
përcaktohet, citoje: Seksioni 1 ”Hartimi i ofertës”, pika 1.1 ”Operatorët Ekonomikë janë të
detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk
përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme”.
Seksioni 2 “Përllogaritja e ofertës ekonomike”, pika 2.1, “Operatori Ekonomik duhet të plotësojë
Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të ekzekutohen
dhe çmimin e tyre”. Pika 2.3 “Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale
të ofertës të të gjitha Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë
dhe përbën vlerën totale të ofertës”.
Referuar këtyre dispozitave operatorët ekonomikë pjesmarrës kanë detyrimin që në formularin e
ofertës të përcaktojnë çmimin për njësi, pagë/roje/muaj, si dhe vlerën totale të ofertës për të gjitha
shërbimet duke shumëzuar çmimin për njësi me numrin total të rojeve dhe afatin e vlefshmërisë së
kontratës (12 muaj). Pra për sa i përket ofertave financiare kërkojmë shpalljen të pavlefshme të
ofertës financiare të operatorit “Tony Security”, si dhe shtimin si shkak për refuzimin e ofertave
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operatorëve ekonomik “Aulona Pol 1”, “Eurogjici Security”, “Oktapus” dhe “Dea Security”,
pasi këta operator nuk kanë llogaritur në mënyrë të saktë çmimin për njësi dhe vlerën totale të
ofertës, pra nuk kanë përmbushur kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Në ligjin 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 5 “Çertifikimi, pika 2, përcaktohet
se, citoj: “Çertifikimi i punonjësit të shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut”,
ndërsa në nenin 7, “Kategoritë e Liçencës” përcaktohet se, citoj: “Liçencat, sipas këtij ligji,
ndahen në 2 nënkategori:
a) Nënkategoria I.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave si dhe
veprimtarive social – kulturore, sportive, fetare e politike”, i cili ushtrohet në të gjithë
territorin e vendit.
b) Nënkategoria 1.3.B, “Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë
transportit”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit”.
Gjithashtu, Udhëzimi i Ministrit të Brendshëm, nr. 157, datë 01.04.2015 “Për funksionimin e
shërbimit privat të sigurisë fizike”, Kreu I, pika A.4, përcakton se, citoje: “Liçenca e SHPSFndahen në dy nënkategori:
a) Liçencë e nënkategorisë 1.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave
si dhe veprimtarive social – kulturore, sportive, fetare e politike”, i cili ushtrohet në të
gjithë territorin e vendit.
b) Liçencë e nënkategorisë 1.3.B, “Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të
çmuara gjatë transportit”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit”.
Ndërsa në Kreun I, pika B4, përcakton se, citoje: “Çertifikata është e vlefshme për 4 vjet me të
drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, drejtuesin teknik dhe punonjësin e shërbimit.
Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, ”Kapaciteti Teknik”, pika 9, është përcaktuar se, citoj:
Operatori ekonomik duhet të paraqesë një Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar konform
Ligjit Nr.75/2014 “Per sherbimin Privat te Sigurise Fizike”, dhe Udhëzimit nr 157,datë
01.04.2015 ”Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë për kategorinë I.3A shoqëruar me:
- per jo me pak se 61 punonjes sherbimi shoqeruar dhe me certifikatat;
- listën emërore,
Referuar dispozitave dhe kriterit të sipërcituar, që ofertat e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000”,
“Oktapus”, “Tony Security”, “Dea Security”, “S.S.X”, “Eurogjici Security” dhe “Aulona Pol 1”, të
konsiderohen të vlefshme duhej:
1) Ti provojmë autoritetit kontraktor se ka të të liçensuar (çertifikuar) pranë Drejtorisë
Vendore të Policisë Tiranë minimalisht 61 punonjës shërbimi për kryerjen e shërbimit,
nënkategoria 1.3.A, duke paraqitur Çertifikatat për Punonjës Shërbimi lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë për të paktën 61 punonjës.
2) Çertifikatat për Punonjës Shërbimi të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë për
të paktën 61 punonjës e të paraqitura nga këta operator si pjesë e ofertës, që të
konsiderohen të vlefshme, sipas përcaktimeve të dispozitave të sipërcituara, duhet të jenë
të lëshuara brenda afatit 4 vjecar, pra të jenë lëshuar jo më parë së datë 23.01.2013.
Këta operatorë nuk kanë paraqitur çertifikatat e punonjësve të shërbimit brenda afatit 4-vjeçar të
vlefshmërisë, për rrjedhojë nuk plotësojnë kriterin e sipërcituar.
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Ju sjellim në vëmendje se lidhur me vlefshmërinë e çertifikatave të punonjësve të shërbimit këtë
qëndrim mban edhe Komisioni i Prokurimit Publik, shih vendimin 428/2016 KPP, autoritet kontraktor
Qendra Spitalore “Xh.Kongoli” Elbasan, i aksesueshëm në adresën e internetit të KPP.
Gjithashtu operatorët ekonomikë “Nazeri 2000”, “Oktapus”, “Tony Security”, “Dea Security”,
“S.S.X”, “Eurogjici Security” dhe “Aulona Pol 1”, nuk provojnë së:
- Kanë përmbushur detyrimet financiare për taksat vendore sipas vendndodhjes së
ushtrimit të aktivitetit regjistruar në Qendrën Kombëtrae të Biznesit për vitet 2014,
2015 sipas përcaktimit në shtojcën 7, “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar”, paragrafi
4.
- Kanë në pronësi armë sa numri i vendrojeve, element që lidhet në mënyrë të
drejtpërdrejtë edhe me çmimin e ofertës, referuar edhe praktikës së konsoliduar të
Komisionit të Prokurimit Publik.
- Kanë paguar detyrimet për faturat e konsumit të energjisë elektrike ndaj OSHEE sh.a.,
në objektet që kanë në pronësi ose në përdorim në Republikën e Shqipërisë, sipas
vendndodhjes së ushtrimit të aktivitetit regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit,
sipas përcaktimit në shtojcën 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, germa d.
- Kanë realizuar shërbime të ngjashme gjatë 3 viteve të fundit, në objekt dhe vlerë sipas
përcaktimit në Shtojcën 7, “kapaciteti teknik”, pika 1.
- Kanë në pronësi osë në përdorim automjete, sipas dokumentacionit dhe afatit të
vlefshmërisë së tyre, sipas përcaktimit në shtojcën 7 , “kapaciteti teknik”, pika 12.
- Kanë numrin e kërkuar të punonjësve të siguruar sipas dokumentacionit të kërkuar në
shtojcën 7 :kapaciteti ekonomik”, pika 3.
Nëse operatorët ekonimik “Nazeri 2000”, “Oktapus”, “Tony Security”, “Dea Security”, “S.S.X”,
“Eurogjici Security” dhe “Aulona Pol 1”, kanë paraqitur ofertë në cilësinë e kyesuesit të bashkimit të
operatorëve ekonomikë, kontrata e bashkimit të operatorëve ekonomikë, që të konsiderohet e vlefshme
duhet të përmbajë të gjitha elementët e përcaktuar në pikën 2 të Nenit 74 të VKM nr. 914, datë
29.12.2014, në të cilën përcaktohet se: “Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht,
me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së
punës/shërbimit/furnizimit dhe elementët konkretë që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.”
Gjithashtu anëtarët e tjerë të bashkimit nuk provojnë së:
- Kanë në pronësi armë sa numri i vendrojeve sipas pjesëmarrjes, element që lidhet në
mënyrë të drejtpërdrejtë edhe me çmimin e ofertës, referuar edhe praktikës së
konsoliduar të Komisionit të Prokurimit Publik.
- Kanë përmbushur detyrimet financiare për taksat vendore sipas vendodhjes së ushtrimit
të aktivitetit regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për vitet 2014, 2015 sipas
përcaktimit në shtojcën 7, “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar”, paragrafi 4.
- Kanë paguar detyrimet për faturat e konsumit të energjisë elektrike ndaj OSHEE sh.a.
në objektet që kanë në pronësi ose në përdorim në Republikën e Shqipërisë, sipas
vendodhjes së ushtrimit të aktivitetit regjistruar në QKB, sipas përcaktimit në shtojcën
7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, germa d.
- Kanë realizuar shërbime të ngjashme gjatë 3 viteve të fundit, në pbjekt dhe vlerë sipas
përcaktimit në shtojcën 7, “Kapaciteti Teknik”, pika 1.
- Kanë në pronësi ose në përdorim automjete, sipas dokumentacionit dhe afatit të
vlefshmërisë së tyre, sipas përcaktimit në shtojcën 7, “Kapaciteti Teknk”, pika 12.
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Kanë numrin e kërkuar të punonjësve të siguruar sipas dokumentacionit të kërkuar,
sipas dokumentacionit të kërkuar në Shtojcën 7, “Kapaciteti ekonomik”, pika 3.
Neni 53, pika 5, germa c e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 LPP (indryshuar) parashikon se citoje:
“Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse
ajo ëhstë në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës
dhe në dokumentat e tenderit. Referuar kësaj dispozite oferta e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000”,
“Oktapus”, “Tony Security”, “Dea Security”, “S.S.X”, “Eurogjici Security” dhe “Aulona Pol 1”,
janë oferta që nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara në Shtojcën 7 dhe si të tilla duhet të refuzohen nga
autoriteti kontraktor.
Nga sa parashtruam në këtë kërkesë kërkojmë:
a. Rivlerësim të procedurës së shqyrtimit të ofertave.
b. Pranimin e ankesës së bashkimit të operatorëve ekonomik “Balili – Ko” sh.p.k. dhe “Myrto
Security” sh.p.k.
c. Shfuqizimin e pjesshëm të vendimit datë 20.02.2017 të KVO-së përsa i përket
“pranimit/kualifikimit” të ofertës së operatrëve “Tony Security”, duke i
“skualifikuar/refuzuar” atë.
d. Lënien në fuqi të vendimit 20.02.2017 përsa i përket “skualifikimit/refuzimit” të ofertës së
operatorit ekonomik “Nazeri 2000”, “Oktapus”, “Dea Security”, “S.S.X”, “Eurogjici
Security” dhe “Aulona Pol 1”, duke shtuar si shkaqe të skualifikimit edhe:
- Nuk përmbush detyrimet fiananciare për taksat vendore sipas vendodhjes së ushtrimit
të aktivitetit regjistruar në QKB për vitet 2014, 2015 sipas përcaktimit në shtojcën 7,
“Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar”, paragrafi 4.
- Nuk provon se ka në pronësi armë sa numri i vendrojeve, element që lidhet në mënyrë
të drejtpërdrejtë edhe me çmimin e ofertës, referuar edhe praktikës së konsoliduar të
KPP.
- Nuk ka paguar detyrimet për faturat e konsumit të energjisë elektrike ndaj OSHEE sh.a.
në objektet që kanë në pronësi osë në përdorim në Republikën e Shqipërisë, sipas
vendodhjes së ushtrimit të aktivitetit regjistruar në QKB, sipas përcaktimit në shtojcën
7, “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, germa d.
- Nuk ka realizuar shërbime të ngjashme gjatë 3 viteve të fundit, në objekt dhe vlerë sipas
përcaktimit në Shtojcën 7, “Kapaciteti teknik”, pika 1.
- Nuk ka në pronësi ose në përdorim automjete, sipas dokumentacionit dhe afatit të
vlefshmërisë së tyre, sipas përcaktimit në shtojcën 7, “Kapaciteti Teknk”, pika 12.
- Nuk ka numrin e kërkuar të punonjësve të siguruar sipas dokumentacionit të kërkuar,
sipas dokumentacionit të kërkuar në Shtojcën 7, “Kapaciteti ekonomik”, pika 3.
Dhe nëse kanë paraqitur ofertë si bashkim operatorësh ekonomikë:
- Kontrata e bashkimit të operatorëve ekonomikë, nuk përmban të gjitha elementët e
përcaktuar në pikën 2 të Nenit 74, VKM nr. 914, datë 29.12.2014, më të cilën
përcaktohet se: “Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një
marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e
pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementët konkretë, që do të kryejë secili
nga anëtarëte këtij bashkimi”.
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Gjithashtu anëtarët e tjerë të bashkimit nuk provojnë se:
- Kanë në pronësi armë sa numri i vendrojeve sipas pjesëmarrjes, element që lidhet në
mënyrë të drejtpërdrejtë edhe me çmimin e ofertës, referuar edhe praktikës së
konsoliduar të Komisionit të Prokurimit Publik.
- Kanë përmbushur detyrimet financiare për taksat vendore sipas vendodhjes së ushtrimit
të aktivitetit regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për vitet 2014, 2015 sipas
përcaktimit në shtojcën 7, “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar”, paragrafi 4.
- Kanë paguar detyrimet për faturat e konsumit të energjisë elektrike ndaj OSHEE sh.a.
në objektet që kanë në pronësi ose në përdorim në Republikën e Shqipërisë, sipas
vendodhjes së ushtrimit të aktivitetit regjistruar në QKB, sipas përcaktimit në shtojcën
7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, germa d.
- Kanë realizuar shërbime të ngjashme gjatë 3 viteve të fundit, në pbjekt dhe vlerë sipas
përcaktimit në shtojcën 7, “Kapaciteti Teknik”, pika 1.
- Kanë në pronësi ose në përdorim automjete, sipas dokumentacionit dhe afatit të
vlefshmërisë së tyre, sipas përcaktimit në shtojcën 7, “Kapaciteti Teknk”, pika 12.
- Kanë numrin e kërkuar të punonjësve të siguruar sipas dokumentacionit të kërkuar,
sipas dokumentacionit të kërkuar në Shtojcën 7, “Kapaciteti ekonomik”, pika 3.
e) Klasifikimin në vend të parë të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Balili – KO” sh.p.k. & “Myrto
Security” sh.p.k. si oferta me çmimin më të ulët dhe në përputhje me dokumentat e tenderit.
II.3.2. Në datën 24.02.2017, nëpërmjet shkresës me nr. 20/24 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje bashkimit të operatorëve ekonomikë ankimues, duke mos e pranuar ofertën.
II.3.3. Në datën 24.02.2017 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Balili – KO & Myrto Security”
sh.p.k. ka paraqitur ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës kundërshton
kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomik “Tony Security & Mandi 2K” sh.p.k. Gjithashtu
kërkon shtimin e shkaqeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k.,
“Oktapus” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., “S.S.X” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe
“Aulona Pol 1” sh.p.k..
II.4. Në datën 20.02.2017 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security & A-2000”
sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë
procedurë prokurimi për arsyet si më poshtë vijon:
[...] Anëtari i BO “Eurogjici Security” sh.p.k. nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit pika
1/d pasi nuk ka vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike për selinë
dytësore të regjistruar në Elbasan.
Në nenin 46, pika 1 të ligjit 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...”.
Në nenin 53, pika 3 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet 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 dokumentet e tenderit...”.
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Në Dokumentat Standarde të Tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” përcaktohet:
“Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT.
Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen sit ë papranueshme”. Rastet e
mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte
për skualifikim.
II.4.1. Në datën 22.02.2017 bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security & A-2000”
sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit
të tij të dhëna nga autoriteti kontraktor. Gjithashtu ngre pretendime mbi operatorët e tjerë
ekonomikë pjesmarrës në procedurën e mësipërme të prokurimit. Konkretisht ankimuesi
pretendon si më poshtë vijon:
[...]
I) Kundërshtojmë skualifikimin e shoqërisë sonë për arsye se: Në dokumentat e tenderit “Kriteret
e Veçanta të Kualifikimit” përcaktohet së “Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve
të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i
regjistruar në Shqipëri”, gjithashtu bazuar në nënin 46 pika 1 të LPP, në nenin 53 pika 3 të LPP
dhe nenit 27 pika 5/c të VKM “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”. Së pari në
përmbushje të kriterit sa më lart shoqëria jonë ka paraqitur një vërtetim, ku vetë institucioni
kompetent i ngarkuar me ligj për të kontrolluar debitorët e energjisë elektrike, ka vërtetuar së
shoqëria jonë nuk ka detyrime të pashlyera për energjinë elektrike, deri në datën e marrjes së
vërtetimit duke përfshirë dhe muajin dhjetor 2016.
Së dyti, sqarojmë se shoqëria jonë nuk është titullar i kontratës së furnizimit me energji elektrike
për ambientin në Elbasan, pasi ne shlyejmë vetëm qiranë e ambientit ndërsa energjia dhe uji
shlyhet nga pronari/titullari i këtij ambienti, pra Hotel “Skampa” dhe për këtë gjeni bashkëngjitur
kësaj ankese pagesat përkatëse që e vërtetojnë një fakt të tillë. Rrjedhimisht nuk ka sit ë figurojë
emri i Hotel “Skampës” në vërtetimin e lëshuar nga OSHEE. Në vërtetimin e lëshuar nga OSHEE
figurojnë vetëm ato adresa për të cilat shoqëria jonë kryen pagesat e energjisë.
Së treti, vlen të përmendim edhe një rast tjetër ku shoqëria jonë u skualifikua nga Universiteti i
Tiranës për të njëjtën arsye. Nisur nga ky skualifikim shoqëria jonë iu drejtua organit kompetent
OSHEE, në datë 17.02.2017 me anë të shkresës nr.1253/1 prot, OSHEE na bën me dije se shoqëria
jonë nuk ka detyrime të pashlyera për energjinë elektrike. Për sa më sipër arsyeja e skualifikimit
nuk ekziston.
II) Kërkojmë lënien e skualifikuar dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorin ekonomik
“Aulona Pol 1” sh.p.k., për arsye se: 1. Nuk përmbush kërkesën sipas DST shtojca 7, Kapaciteti
Teknik: “Me qëllim parandalimin e veprimeve kriminale dhe kontrollin e personave që hyjnë apo
dalin nga Institucioni, Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon jo më pak se 15 dedektor
dore elektronike, në pronësi ose në përdorim. Në rastet kur këto paisje janë në pronësi, operatori
duhet të paraqesë Fatura Tatimore Shitje ose Kontratë Shitblerje, ose Kontratë Dhurimi ose
Deklarate Zhdoganimi. Në rastet e Qirasë, të paraqitet kontrata e lidhur përpara noterit për këtë
objekt, me vlefshmëri për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, shoqëruar me akt pronësie
orgjinal ose kopje të noterizuara (Fatura Tatimore Shitje ose Kontratë Shitblerje ose Kontratë
Dhurimi ose Deklarat Zhdoganimi dhe faturat tatimore per periudhen e marrjes se paisjeve me
qira). Autoriteti rezervon të drejtën e verifikimit të pajisjeve të sallës dhe në rast se kostaton se
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operatori ekonomik nuk disponon realisht këto pajisje, përveçse do ta skualifikojë ofertuesin, do
ta denoncojë edhe në APP për qëllim te Nenit 13 te LPP-së.” Operatori ekonomik nuk ka paraqitur
asnjë faturë tatimore me anë të cilave vërteton se disponon numrin e nevojshëm të dedektorëve të
kërkuar si kriter.
2. Nga informacionet nga Bashkia Tiranë, vërtetimi i lëshuar për shlyerjen e taksave vendore për
vitin 2015 dhe 2016 nuk vërteton se këto taksa janë shlyer, pasi në të theksohet se operatori
ekonomik ka shlyer taksa DERI në vitin 2015 dhe 2016, pra jo për 2015 dhe 2016. Operatori duhet
të kujdeset që të pajiset me vërtetimin që thekson qartazi shlyerjen e taksave.
3. Operatori disponon në total 78 punonjës shërbimi të çertifikuar nga DVP-Tiranë, prej të cilëve
41 me çertifikata brenda afatit 4-vjeçar, ndërsa 37 janë jashtë afatit 4-vjeçar. Ndërkohë, në kriteret
e veçanta të kualifikimit është kërkuar jo më pak se 61 punonjës shërbimi sipas ligjit nr. 75/2014
për SHPSF.
4. Operatori ekonomik ka përllogaritur 0 lekë shpenzime për armatim, ndërkohë që për të bërë një
gjë të tillë duhet të vërtetonte pronësinë mbi armatimin, e cila vërtetohet me autorizim, kontratë
shitblerje, faturë tatimore dhe pagesa e kryer për këto armë. Operatori ekonomik ka dështuar në
paraqitjen e këtyre dokumentave pasi nuk disponon asnjë pagesë për armët.
5. Nuk përmbush kriterin e veçantë të kualifikimit për 15 radio komunikimi të vërtetuara me fatur
tatimore. Dokumenti i paraqitur nuk është faturë tatimore .
6. Nuk përmbush kriterin e veçantë të kualifikimit për 15 radio sinjale të vërtetuara me faturat
tatimore provojnë vetëm 4 sisteme radio alarmi.
7. Në listëpagesat nuk figurojnë 3 Policë Patrullue, 3 Operator Rrjeti për sallën operative, jo më
pak se 2 Përgjegjës Sektori. Ndërkohë që në kriteret e veçanta të kualifikimit është kërkuar në
mënyrë eksplicide: ”Listpagesat shoqeruar me Formularin e Deklarimit dhe Pageses se
Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore dhe TAP, per muajt Janar – Tetor 2016,mesatarisht për
70 punonjës në muaj, nga te cilet 61 punonjesit qe do te kryejne sherbim ne vendroje, 3 Police
Patrullues, 3 Operator Rrjeti per sallen operative, jo me pak se 2 Pergjegjes Sektori (Sherbimi)”.
8. Oferta e paraqitur nga operaori ekonomik është nën kosto e lejuar me ligj për këtë shërbim. Për
të vërtetuar këtë shoqëria jonë vë në dispozicion analizën e kostos minimale sipas ligjit.
III) Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë ”Tony Security” sh.p.k për arsye se: Nuk ka shlyer
energjinë për muajin Janar 2017.
IV) Kërkojmë lënien e skualifikuar dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorin ekonomik
”Oktapus” sh.p.k.
1. Faturat tatimore të kontratave të ngjashme janë të pa vulosura nga shitësi në rubrikën shitësi,
ku duhet të figurojnë të dhënat (Emër/Mbiemër/Nënshkrimi dhe Vula), pra nuk plotëson aspektin
formal.
2. Nga zbërthimi i ofertës totale ekonomike të ofertuar nga operatori ekonomik, del se në lidhje
me shpenzimin për armatim është e palogjikshme ekonomikisht dhe juridikisht. Nga informacionet
nga DVP, rezulton se operatori ekonomik, nëpërmjet dokumentacionit të armatimit që zotëron nuk
vërteton se disponon 14 copë armë, por vetëm12.14 armë. Referuar shtojcës 12 ”Termat e
Referncës”, publikuar nga autoriteti kontraktor në DST, rezulton se për zbatimin e kontratës
operatori ekonomik fitues duhet të disponojë nga një armë për çdo vendroje. Referuar shtojcës 11
”Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” rezultojnë 14 vendroje *1 armë për vendroje = 14 armë.
Referuar vendimeve të Komisionit të Prokurimit Publik, ku thuhet se çdo operator ekonomik që
disponon armatim në pronësi në përputhje me nevojat e realizimit të objektit të prokurimit, mund
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të mos përllogarisë shpenzime për armatim pra, 0 lekë. Në rastin konkret, operatori nuk i disponon
14 armë, por vetëm 12.14, kështu që për diferencë 1.86 armësh duhet të kishte përllogaritur
shpenzime për armatim, pasi për tu pajisur me to operatori duhet të shpenzojë për ti blerë ato dhe
këtë shpenzim duhet ta pasqyronte në zërin e shpenzimeve. Operatori ekonomik disponon faturën
tatimore të shitblerjes prerë midis tij dhe shitësit shoqërisë ”Rogat Security” sh.p.k., për blerjen
e 30 armëve të brezit në një vlerë totale prej 2.520.000 lekë. Referuar statementit bankar/likujdimit
BKT, rezulton se operatori nuk e ka shlyer të gjithë vlerën por vetëm 1.020.000 lekë ose 12.14
armë. Faktin se ka shlyer 12.14 armë shoqëria jonë e bazon në përllogaritje si në vijim: 2.520.000
lekë/30 armë = 84.000 lekë për 1 armë. 1.020.000 lekë të shlyera nga operatori/84.000 lekë që
është vlera e një arme = 12.14 armë të blera.
Nga sa më sipër, oferta e tij ekonomike, në lidhje me shpenzimin për armatim është e palogjikshme
ekonomikisht dhe juridikisht, pasi operatori ishte i detyruar që për diferencën prej 1.86 armësh që
nuk i disponon në pronësi, të kishte përllogaritur shpenzime për armatim.
3.Nga informacionet nga DVP dhe DRSHTRR, operatori ekonomik disponon: 1) AA350DM, 2)
AA743EV, 3) AA760EV, 4) AA915ES, 5) AA288FJ. Ndërkohë prej të cilave vetëm njëra është me
dokumentacionin e rregullt ndërsa 4 automjetet e tjera janë në mungesë dokumentacioni.
1) AA743EV – i ka skaduar taksa në datën 26.01.02017
2) AA760EV – i ka skaduar taksa në datën 26.01.2017
3)AA915ES - i ka skaduar taksa në datën 26.01.2017
4)AA288FJ - i ka skaduar siguracioni në datën 02.11.2016 dhe taksa në datën 26.01.2017
4. Nga informacioni nga Bashkia Tiranë, rezulton se vërtetimi për taksat vendore, për vitin 2014,
janë paguar vetëm për rrugën ”Bardhi Biba”. Ndërkohë që sipas QKR operatori ushtron aktivitet
dhe në adresën ”Sheshi Avni Rustemi”. Pra, për këtë adresë nuk ka përmbushur kërkesën për
vërtetim taksash bashkie sipas vendodhjes së regjistruar në QKR.
5. Në listpagesat nuk figurojnë 3 Policë Patrullues, 3 Operator Rrjeti për sallën operative, jo më
pak se 2 Përgjegjës Sektori (Shërbimi). Ndërkohë që në kriteret e veçanta të kualifikimit është
kërkuar në mënyrë ekspicide: ”Listpagesat shoqeruar me Formularin e Deklarimit dhe Pageses
se Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore dhe TAP, per muajt Janar – Tetor 2016,mesatarisht
për 70 punonjës në muaj, nga te cilet 61 punonjesit qe do te kryejne sherbim ne vendroje, 3 Police
Patrullues, 3 Operator Rrjeti per sallen operative, jo me pak se 2 Pergjegjes Sektori (Sherbimi)”.
Ndërkohë referuar kodeve të sigurimit në listpagesat dhe deklarimeve në tatime, shoqëria jonë i
disponon ato. Për sa kohë që operatori nuk e ka kundërshtuar këë kërkesë do të duhej ta
përmbushte. Bazuar në nenin 46, pika 1, të LPP dhe nenin 53, pika 3 të LPP, sqarojmë se kriteret
kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga
të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesmarrës në një procedurë prokurimi. Mosplotësimi qoftë edhe një
kriteri të vendosur nga ana e autoritetit kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të
pavlefshme.
V) Kërkojmë lënien e skualifikuar dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për bashkimin e
operatorëve ekonomik “Dea Security” sh.p.k. dhe “Firdeus Security” sh.p.k., për arsye se:
“Dea Security” sh.p.k
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1.Nga zbërthimi i ofertës totale, del se oferta e tij ekonomike në lidhje me shpenzimin për armatim
është e palogjikshme ekonomikisht dhe juridikisht. Nga informacionet nga DVP, rezulton se
operatori ekonomik nëpërmjet dokumentacionit të armatimit që zotëron nuk vërteton se disponon
14 copë armë, por vetëm 2 armë. Referuar kontratës së bashkëpunimit, rezulton se operatori ka
marrë përsipër 50% të shërbimit. Referuar shtojcës 12 “Termave të Referencës”, publikuar nga
autoriteti kontraktor në DST, rezulton se për zbatimin e kontratës operatori ekonomik fitues duhet
të disponojë nga një armë për çdo vendroje. Referuar shtojcës 11 “Shërbimet dhe Grafiku i
ekzekutimit” rezultojmë 14 vendroje* 1 armë për vendroje = 14 armë. Referuar vendimeve të
Komisionit të Prokurimeve Publike, ku thuhet se çdo operator ekonomik që disponon armatim në
pronësi në përputhje me nevojat e realizimit të objektit të prokurimit, mund të mos përllogaritë
shpenzim për pronësi në përputhje me nevojat e realizimit të objektit të prokurimi, mund të mos
përllogarisë shpenzim për armatim pra, 0 (zero) lekë. Në rastin konkret, operatori nuk disponon
minimalisht 7 armë brezi ose 50 %, por vetëm 2 armë të blera dhe për diferencën prej 5 armësh
duhej të kishte përllogaritur shpenzime për armatim pasi për tu paisur me to, operatori do të
duhet të shpenzojë dhë këtë shpenzim duhet ta pasqyronte në zërin e shpenzimeve për armatim.
Operatori ekonomik disponon vërtetim lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, faturën
tatimore të shitblerjes prerë midis tij dhe shitësit shoqërisë “Rogat Security” sh.p.k. për blerjen e
2 armëve të brezit.
Nga sa më sipër, oferta e tij ekonomike në lidhje me shpenzimin për armatim është e palogjikshme
ekonomikisht dhe juridikisht pasi ishte i detyruar që për diferencën prej 5 armësh që nuk i disponon
në pronësi, të kishte përllogaritur shpenzime për armatim.
2. Referuar ekstraktit historik të operatorit në QKB, rezulton se ka shtuar vende të tjera të ushtrimit
të veprimtarisë, adresën si në vijim: “Tiranë, Rruga “Artim Basha”, përballë Kompleksit Çabej,
Kombinat”. Pas 4 vjetësh kjo adresë është mbyllur. Për sa më sipër operatori nuk ka paraqitur
vërtetim nga Bashkia Tiranë për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2014-2015, kështu që duhet
të skualifikohet.
3. Operatori ekonomik nuk ka shlyer taksat vendore për vitin 2015, për adresës Rr. “Ndre Mjeda”,
godina Kulla 1, Kati I, Tiranë, e cila është hapur si adresë në datë 08.01.2015.
4. Në listpagesa nuk figurojnë 3 Policë Patrullues, 3 Operator Rrjeti për sallën operative, jo më
pak se 2 Përgjegjës Sektori (Shërbimi). Ndërkohë që në kriteret e veçanta të kualifikimit është
kërkuar në mënyrë eksplicide: ”Listpagesat shoqeruar me Formularin e Deklarimit dhe Pageses
se Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore dhe TAP, per muajt Janar – Tetor 2016,mesatarisht
për 70 punonjës në muaj, nga te cilet 61 punonjesit qe do te kryejne sherbim ne vendroje, 3 Police
Patrullues, 3 Operator Rrjeti per sallen operative, jo me pak se 2 Pergjegjes Sektori (Sherbimi)”.
Ndërkohë referuar kodeve të sigurimit në listpagesë dhe deklarimeve në tatime, shoqëria jonë i
disponon ato. Për sa kohë që operatori nuk e ka kundërshtuar këtë kërkesë do të duhej ta
përmbushte.
5. Në kriteret e veçanta të kualifikimit është kërkuar: ”Vërtetim nga Administrata Tatimore për
xhiron vjetore të tre viteve të fundit (2013, 2014, 2015), e cila duhet të jetë sa vlera e fondit limit
që prokurohet për secilin vit.
Ndërkohë xhiroja e vitit 2013 është si në vijim: ” 38.806.569 lekë ndërkohë fondi limit është
40.322.277 lekë”, pra xhiroja e vitit 2013 nuk e përmbush kërkesën e kërkuar në DST. Operatori
nuk e ka përmbushur kriterin e si rrjedhojë duhet të skualifikohet.
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6. Autorizim individual i operatorit ekonomik, nuk mbulon me frekuenca për sistem
radiokomunikimi dhe sistem radio alarmi, konform ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008, zonën e
Bashkisë Tiranë dhe njësitë administrative përbërëse të saj në bazë të ligjit Nr.115/2014, ”Për
ndarjen administratie-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në RSH”. Akepi mbulon vetëm
Qytetin e Tiranës me radiokomunikim. Referuar grafikut të shërbimit dhe vendodhjes së
vendrojeve, rezulton se një vendroje me shërbim 24 orësh Qendra Zizmike Linzë, Dajt, ndodhet në
Linzë, Dajt dhe kjo njësi administrative nuk është pjesë e qytetit Tiranë, por është pjesë e Bashkisë
Tiranë. Pra operatori ekonomik nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit.
7. Nuk përmbush kriterin e veçantë të kualifikimit për 15 radio sinjale të vërtetuara me faturë
tatimore. Faturat tatimore nuk vërtetojnë se operatori disponon 8 radio sinjale, pra në përputhje
me 50% të marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit.
8. Nuk përmbush kërkesën sipas DST shtojca 7: ”Me qëllim parandalimin e veprimeve kriminale
dhe kontrollin e personave që hyjnë apo dalin nga Institucioni, Operatori Ekonomik duhet të
vërtetojë se disponon jo më pak se 15 dedektor dore elektronike, në pronësi ose në përdorim. Në
rastet kur këto paisje janë në pronësi, operatori duhet të paraqes Fatura Tatimore Shitje ose
Kontrate Shitblerje, ose Kontrate Dhurimi ose Deklarate Zhdoganimi. Në rastet e Qirasë, të
paraqitet Kontrata e lidhur përpara Noterit për këtë objekt, me vlefshmëri për të gjithë periudhën
e realizimit të kontratës, shoqëruar me akt pronësie orgjinal ose kopje të noterizuara (Fatura
Tatimore Shitje ose Kontratë Shitblerje ose Kontratë Dhurimi ose Deklarat Zhdoganimi dhe
faturat tatimore për periudhën e marrjes së paisjeve me qira)”. Autoriteti rezervon të drejtën e
verifikimit të pajisjeve të sallës dhe në rast se konstaton se operatori ekonomik nuk disponon
realisht këto pajisje, përveçse do ta skualifikojë ofertuesin, do ta denoncojë edhe në APP për qëllim
të Nenit 13 të LPP-së.
9. Nuk ka përmbushur kërkesën për 1 copë Sistem kamerash në distancë. Asnjë prej faturave
tatimore nuk vërteton një gjë të tillë.
”Firdeus Security” sh.p.k
1.Nga verifikimi i klasifikimit të publikuar nga autoriteti kontraktor, rezulton se operatori
ekonomik ”Firdeus Security” ka marrë pjesë edhe vetëm edhe si bashkim operatorësh ekonomik
”Dea Security & Firdeus Security”. Në VKM nr.914, datë 29.12.2014 thuhet në mënyrë taksative
se një operator ekonomik që merr pjesë si bashkim operatorësh nuk mund të marrë pjesë edhe më
vehte, në të kundërt do të skualifikohet. Nga sa më sipër operatori ekonomik duhet të skualifikohet.
2. Autorizim individual i operatorit ekonomik, nuk mbulon me frekuenca për sistem
radiokomunikimi dhe sistem radio alarmi, konform ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008, zonën e
Bashkisë Tiranë dhe njësitë administrative përbërëse të saj në bazë të ligjit Nr.115/2014, ”Për
ndarjen administratie-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në RSH”. Akepi mbulon vetëm
Qytetin e Tiranës me radiokomunikim. Referuar grafikut të shërbimit dhe vendodhjes së
vendrojeve, rezulton se një vendroje me shërbim 24 orësh Qendra Zizmike Linzë, Dajt, ndodhet në
Linzë, Dajt dhe kjo njësi administrative nuk është pjesë e qytetit Tiranë, por është pjesë e Bashkisë
Tiranë. Pra operatori ekonomik nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit.
3. Nuk ka përmbushur kërkesën për 1 copë Sistem Radioalarmi. Asnjë prej faturave tatimore nuk
vërteton një gjë të tillë.
4. Nuk përmbush kriterin e veçantë të kualifikimit për 15 radio sinjale të vërtetuara me faturë
tatimore. Faturat tatimore nuk vërtetojnë se operatori disponon 7.5 radio sinjale, pra në përputhje
me 50% të marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit.
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5. Nuk përmbush kërkesën sipas DST shtojca 7: ”Me qellim parandalimin e veprimeve kriminale
dhe kontrollin e personave qe hyjne apo dalin nga Institucioni, Operatori Ekonomik duhet te
vertetoje se disponon jo me pak se 15 dedektor dore elektronike, ne pronesi ose ne perdorim. Ne
rastet kur keto paisje jane ne pronesi, operatori duhet te paraqes Fatura Tatimore Shitje ose
Kontrate Shitblerje, ose Kontrate Dhurimi ose Deklarate Zhdoganimi. Ne rastet e Qirase, te
paraqitet Kontrata e lidhur perpara Noterit per kete objekt, me vlefshmeri per te gjithe periudhen
e realizimit te kontrates, shoqeruar me akt pronesie orgjinal ose kopje te noterizuara (Fatura
Tatimore Shitje ose Kontrate Shitblerje ose Kontrate Dhurimi ose Deklarat Zhdoganimi dhe
faturat tatimore per periudhen e marrjes se paisjeve me qira)”. Autoriteti rezervon te drejten e
verifikimit te pajisjeve te salles dhe ne rast se kostaton se operatori ekonomik nuk disponon realisht
keto pajisje, perveçse do ta skualifikoje ofertuesin, do ta denoncoje edhe ne APP per qellim te
Nenit 13 te LPP-së. Faturat tatimore nuk vërtetojnë se operatori disponon minimalisht 7.5
dedektorë dore sa edhe i takojnë ose 50% sipas përqindjes së marrë përsipër në kontratën e
bashkëpunimit.
5. Në listpagesa nuk figurojnë 3 Policë Patrullues, 3 Operator Rrjeti për sallën operative, jo më
pak se 2 Përgjegjës Sektori (Shërbimi). Ndërkohë që në kriteret e veçanta të kualifikimit është
kërkuar në mënyrë eksplicide: ”Listpagesat shoqeruar me Formularin e Deklarimit dhe Pageses
se Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore dhe TAP, per muajt Janar – Tetor 2016,mesatarisht
për 70 punonjës në muaj, nga te cilet 61 punonjesit qe do te kryejne sherbim ne vendroje, 3 Police
Patrullues, 3 Operator Rrjeti per sallen operative, jo me pak se 2 Pergjegjes Sektori (Sherbimi)”.
Ndërkohë referuar kodeve të sigurimit në listpagesë dhe deklarimeve në tatime, shoqëria jonë i
disponon ato. Për sa kohë që operatori nuk e ka kundërshtuar këtë kërkesë do të duhej ta
përmbushte.
6. Faturat tatimore për shërbimet e ngjashme nuk janë të firmosura dhe të vulosura nga shitësi.
VI) Kërkojmë skualifikimin e operatorëve ekonomikë ”Balili – KO” sh.p.k. dhe ”Myrto Security”
sh.p.k, për arsye se:
”Balili – KO” sh.p.k.
1. Nga informacionet tona nga DVP, rezulton se Vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria Vendore e
Policisë Tiranë, nuk disponon asnjë armatim në pronësi. Për këtë arsye ai duhet të kishte
përllogaritur shpenzim për armatim, minimalisht sa përqindja që ka marrë përsipër në kontratën
e bashkëpunimit.
2. Autorizim individual i operatorit ekonomik, nuk mbulon me frekuenca për sistem
radiokomunikimi dhe sistem radio alarmi, konform ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008, zonën e
Bashkisë Tiranë dhe njësitë administrative përbërëse të saj në bazë të ligjit Nr.115/2014, ”Për
ndarjen administratie-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në RSH”. Akepi mbulon vetëm
Qytetin e Tiranës me radiokomunikim. Referuar grafikut të shërbimit dhe vendodhjes së
vendrojeve, rezulton se një vendroje me shërbim 24 orësh Qendra Zizmike Linzë, Dajt, ndodhet në
Linzë, Dajt dhe kjo njësi administrative nuk është pjesë e qytetit Tiranë, por është pjesë e Bashkisë
Tiranë. Pra operatori ekonomik nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit.
3. Nuk ka përmbushur kërkesën për 1 copë Sistem Radioalarmi. Asnjë prej faturave tatimore nuk
vërteton një gjë të tillë.
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4. Nuk përmbush kriterin e veçantë të kualifikimit për 15 radio sinjale të vërtetuara me faturë
tatimore. Faturat tatimore nuk vërtetojnë se operatori disponon minimslisht 2 copë radio sinjale,
sa edhe i takojnë sipas përqindjes 13% së marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit.
5. Nuk përmbush kërkesën sipas DST shtojca 7: ”Me qëllim parandalimin e veprimeve kriminale
dhe kontrollin e personave qëe hyjnë apo dalin nga Institucioni, Operatori Ekonomik duhet të
vërtetojë se disponon jo më pak se 15 dedektor dore elektronike, në pronësi ose në përdorim. Në
rastet kur këto paisje janë në pronësi, operatori duhet të paraqes Fatura Tatimore Shitje ose
Kontratë Shitblerje, ose Kontratë Dhurimi ose Deklaratë Zhdoganimi. Në rastet e Qirasë, të
paraqitet Kontrata e lidhur përpara Noterit për këtë objekt, me vlefshmeri për të gjithë periudhen
e realizimit te kontrates, shoqeruar me akt pronesie orgjinal ose kopje te noterizuara (Fatura
Tatimore Shitje ose Kontrate Shitblerje ose Kontrate Dhurimi ose Deklarat Zhdoganimi dhe
faturat tatimore per periudhen e marrjes se paisjeve me qira)”. Autoriteti rezervon te drejten e
verifikimit te pajisjeve te salles dhe ne rast se kostaton se operatori ekonomik nuk disponon realisht
keto pajisje, perveçse do ta skualifikoje ofertuesin, do ta denoncoje edhe ne APP per qellim te
Nenit 13 te LPP-së. Operatori ekonomik nuk disponon dedektorë dore. Madje referuar edhe
vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, konstatohet se operatori nuk
disponon Dedektor, por vetëm pranga dhe shkop gome. Në kontratën e bashkëpunimit, operatori
ka marrë përsipër të realizojë 13 % të shërbimit dhe në këtë rast duhej të kishte paraqitur fatur/a
tatimore/deklaratë zhdoganimi për jo më pak se 2 dedektorë dore. Pra operatori ekonomik ka
dështuar në përmbushjen e këtij kriteri dhe për këtë arsye duhet të skualifikohet.
6. Në listpagesa nuk figurojnë 3 Policë Patrullues, 3 Operator Rrjeti për sallën operative, jo më
pak se 2 Përgjegjës Sektori (Shërbimi). Ndërkohë që në kriteret e veçanta të kualifikimit është
kërkuar në mënyrë eksplicide: ”Listpagesat shoqëruar me Formularin e Deklarimit dhe Pagesës
së Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore dhe TAP, për muajt Janar – Tetor 2016, mesatarisht
për 70 punonjës në muaj, nga të cilët 61 punonjësit që do të kryejnë shërbim në vendroje, 3 Policë
Patrullues, 3 Operator Rrjeti për sallën operative, jo më pak se 2 Përgjegjës Sektori (Shërbimi)”.
Ndërkohë referuar kodeve të sigurimit në listpagesë dhe deklarimeve në tatime, shoqëria jonë i
disponon ato. Për sa kohë që operatori nuk e ka kundërshtuar këtë kërkesë do të duhej ta
përmbushte.
7. Faturat tatimore për shërbimet e ngjashme nuk janë të firmosura dhe të vulosura nga shitësi.
”Myrto Security” sh.p.k.
1.Nga verifikimi i klasifikimit të publikuar nga autoriteti kontraktor, rezulton se operatori
ekonomik ”Myrto Security” sh.p.k. ka marrë pjesë edhe vetëm edhe si bashkim operatorësh
ekonomik ”Balili – KO & Myrto Security”. Në VKM nr.914, datë 29.12.2014 thuhet në mënyrë
taksative se një operator ekonomik që merr pjesë si bashkim operatorësh nuk mund të marrë pjesë
edhe më vehte, në të kundërt do të skualifikohet. Nga sa më sipër operatori ekonomik duhet të
skualifikohet.
2. Nuk përmbush kriterin e veçantë të kualifikimit për 15 radio sinjale të vërtetuara me faturë
tatimore. Faturat tatimore nuk vërtetojnë se operatori disponon minimslisht 13 copë radio sinjale,
sa edhe i takojnë sipas përqindjes 87% së marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit.
3. Në listpagesa nuk figurojnë 3 Policë Patrullues, 3 Operator Rrjeti për sallën operative, jo më
pak se 2 Përgjegjës Sektori (Shërbimi). Ndërkohë që në kriteret e veçanta të kualifikimit është
kërkuar në mënyrë eksplicide: ”Listpagesat shoqeruar me Formularin e Deklarimit dhe Pageses
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se Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore dhe TAP, per muajt Janar – Tetor 2016,mesatarisht
për 70 punonjës në muaj, nga te cilet 61 punonjesit qe do te kryejne sherbim ne vendroje, 3 Police
Patrullues, 3 Operator Rrjeti per sallen operative, jo me pak se 2 Pergjegjes Sektori (Sherbimi)”.
Ndërkohë referuar kodeve të sigurimit në listpagesë dhe deklarimeve në tatime, shoqëria jonë i
disponon ato. Për sa kohë që operatori nuk e ka kundërshtuar këtë kërkesë do të duhej ta
përmbushte.
4. Nuk përmbush kërkesën sipas DST shtojca 7: ”Me qëllim parandalimin e veprimeve kriminale
dhe kontrollin e personave qëe hyjnë apo dalin nga Institucioni, Operatori Ekonomik duhet të
vërtetojë se disponon jo më pak se 15 dedektor dore elektronike, në pronësi ose në përdorim. Në
rastet kur këto paisje janë në pronësi, operatori duhet të paraqes Fatura Tatimore Shitje ose
Kontratë Shitblerje, ose Kontratë Dhurimi ose Deklaratë Zhdoganimi. Në rastet e Qirasë, të
paraqitet Kontrata e lidhur përpara Noterit për këtë objekt, me vlefshmeri për të gjithë periudhen
e realizimit te kontrates, shoqeruar me akt pronesie orgjinal ose kopje te noterizuara (Fatura
Tatimore Shitje ose Kontrate Shitblerje ose Kontrate Dhurimi ose Deklarat Zhdoganimi dhe
faturat tatimore per periudhen e marrjes se paisjeve me qira)”. Autoriteti rezervon te drejten e
verifikimit te pajisjeve te salles dhe ne rast se kostaton se operatori ekonomik nuk disponon realisht
keto pajisje, perveçse do ta skualifikoje ofertuesin, do ta denoncoje edhe ne APP per qellim te
Nenit 13 te LPP-së. Në kontratën e bashkëpunimit, operatori ekonomik ka marrë përsipër të
realizojë 87% të shërbimit dhe në këto raste duhej të kishte paraqitur fatur/a/tatimore/deklaratë
zhdoganimi për jo më pak se 13 dedektor dore. Pra, operatori ekonomik ka dështuar në
përmbushjen e këtij kriteri dhe për këtë arsye duhet të skualifikohet.
VII) Kërkojmë lënien e skualifikuar dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorin ekonomik
”Nazeri 2000”sh.p.k., për arsye se:
1. Nga informacionet nga bashkia, rezulton se vërtetimi lëshuar nga Bashkia Tiranë për shlyerjen
e taksave vendore për vitin 2014 dhe për vitin 2015, nuk vërteton se operatori ka shlyer taksat
vendore për vitin 2014 dhe për vitin 2015, pasi në të theksohet se operatori ekonomik ka shlyer
taksat deri në vitin 2014 dhe 2015.
2. Vërtetim të lëshuar nga Bashkia Tiranë në mars 2016, nëpërmjet të cilit theksohet se operatori
ka shlyer taksat vendore DERI në vitin 2016, është shoqëruar me vërtetim nga Bashkia Tiranë të
muajit gusht 2016, ku theksohet se janë shlyer taksat vendore për vitin 2016. Ndërkohë që një
vërtetim tjetër i lëshuar nga Bashkia Tiranë po në gusht, por disa ditë më vonë, vërteton se
operatori ekonomik ka shlyer taksat vendore DERI në vitin 2016. Pra, akti administrativ, i nxjerrë
në një kohë të mëvonshme nuk vërteton se operatori ka shlyer taksat për vitin 2016. Pra,
minimalisht në vërtetim duhej të ishte theksuar ”Përfshi edhe vitin 2016”. Për sa kohë që shoqëria
jonë është pajisur me vërtetime që theksojnë qartazi që kanë shlyer detyrimet vendore për vitet
përkatëse, me të njëjtën përgjegjshmëri duhej të kishte vepruar edhe operatori ekonomik në fjalë.
Për këtë arsye operatori ekonomik duhet të skualifikohet.
3. Referuar ekstraktit historik në ëeb-in e QKB, rezulton se deri me datë 02.10.2015, operatori
ekonomik ka ushtruar aktivitet në adresën: ”Shkodër, Lagja 3 Heronjtë, Rruga Vau i Dejës, ish
Rajoni i Policisë Shkodër, Ap. 167, kati i parë”. Operatori ekonomik nuk është pajisur asnjëherë
me vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2015 për këtë adresë, por për një tjetër
adresë ”Bulevardi Skëndërbeu”. Madje edhe vërtetimi i lëshuar nga Bashkia Shkodër në Mars
2016, nuk vërteton se i ka shlyer taksat vendore për 2015 për adresën e lartpërmendur, por
vërteton vetëm se operatori i ka shlyer taksat për vitin 2016.
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4. Faturat tatimore nuk vërtetojnë se disponon Sistem Kamerash në Distancë.
5. Nuk përmbush kërkesën sipas DST shtojca 7 Kapaciteti Teknik: ”Me qëllim parandalimin e
veprimeve kriminale dhe kontrollin e personave qëe hyjnë apo dalin nga Institucioni, Operatori
Ekonomik duhet të vërtetojë se disponon jo më pak se 15 dedektor dore elektronike, në pronësi ose
në përdorim. Në rastet kur këto paisje janë në pronësi, operatori duhet të paraqes Fatura Tatimore
Shitje ose Kontratë Shitblerje, ose Kontratë Dhurimi ose Deklaratë Zhdoganimi. Në rastet e
Qirasë, të paraqitet Kontrata e lidhur përpara Noterit për këtë objekt, me vlefshmeri për të gjithë
periudhen e realizimit te kontrates, shoqeruar me akt pronesie orgjinal ose kopje te noterizuara
(Fatura Tatimore Shitje ose Kontrate Shitblerje ose Kontrate Dhurimi ose Deklarat Zhdoganimi
dhe faturat tatimore per periudhen e marrjes se paisjeve me qira)”. Autoriteti rezervon te drejten
e verifikimit te pajisjeve te salles dhe ne rast se kostaton se operatori ekonomik nuk disponon
realisht keto pajisje, perveçse do ta skualifikoje ofertuesin, do ta denoncoje edhe ne APP per qellim
te Nenit 13 te LPP-së. Operatori disponon: 1)”Invoice” datë 24 Prill 2014 për kontratën nr. 4046,
2)Deklaratë doganore me nr. Referimi 2014. Dokumenti i lartpërmendur ”Invoice”, nuk plotëson
anën formale, pasi në përmbajtjen e tij nuk rezulton të jetë vula dhe firma e dërguesit. Gjithashtu,
dedektorët nuk janë të pasqyruar në flet
ë doganimin, në këto kushte operatori ekonomik nuk është në përmbushje të kriterit të përcaktuar
nga autoriteti. Madje për këtë kapacitet është shprehur edhe Komisioni i Prokurimeve Publike, me
vendimin Nr. 611/2016, datë 15.08.2016.
6. Në listpagesa nuk figurojnë 3 Policë Patrullues, 3 Operator Rrjeti për sallën operative, jo më
pak se 2 Përgjegjës Sektori (Shërbimi). Ndërkohë që në kriteret e veçanta të kualifikimit është
kërkuar në mënyrë eksplicide: ”Listpagesat shoqeruar me Formularin e Deklarimit dhe Pageses
se Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore dhe TAP, per muajt Janar – Tetor 2016, mesatarisht
për 70 punonjës në muaj, nga të cilët 61 punonjësit që do të kryejnë shërbim në vendroje, 3 Policë
Patrullues, 3 Operator Rrjeti për sallën operative, jo më pak se 2 Përgjegjës Sektori (Shërbimi)”.
Ndërkohë referuar kodeve të sigurimit në listpagesë dhe deklarimeve në tatime, shoqëria jonë i
disponon ato. Për sa kohë që operatori nuk e ka kundërshtuar këtë kërkesë do të duhej ta
përmbushte.
VIII) Kërkojmë lënien e skualifikuar dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për bashkimin e
operatorëve ekonomik ”SSX” sh.p.k., ”Cullhaj” sh.p.k., ”Trezhnjeva” sh.p.k. dhe ”Ballazhi”
sh.p.k. për arsye se:
”Cullhaj” sh.p.k.
1.Në kriteret e veçanta të kualifikimit është kërkuar: Vërtetim nga Administrata Tatimore për
xhiron vjetore të tre viteve të fundit (2013, 2014, 2015), e cila duhet të jetë sa vlera e fondit limit
që prokurohet, për secilin vit. Ndërkohë xhiroja e tre viteve 2013, 2014, 2015, sipas informacionit
nga Tatimet është si në vijim:
- Viti 2013 – 13.436.000 lekë, ndërkohë fondi limmit është 40.322.277 lekë. Pra xhiroja e vitit
2013, nuk e përmbush kërkesën e publikuar në DST. Operatori ekonomik nuk e ka kundërshtuar
kriterin e për rrjedhojë duhet ta përmbushte atë.
- Viti 2014 – 13.885.000 lekë, ndërkohë fondi limmit është 40.322.277 lekë. Pra xhiroja e vitit
2014, nuk e përmbush kërkesën e publikuar në DST. Operatori ekonomik nuk e ka kundërshtuar
kriterin e për rrjedhojë duhet ta përmbushte atë.
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- Viti 2015 – 17.200.000 lekë, ndërkohë fondi limmit është 40.322.277 lekë. Pra xhiroja e vitit
2015, nuk e përmbush kërkesën e publikuar në DST. Operatori ekonomik nuk e ka kundërshtuar
kriterin e për rrjedhojë duhet ta përmbushte atë.
2. Faturat për shërbimin e ngjashëm me subjektet private, nuk përmbushin kushtet formale pasi
nuk janë vulosur nga shitësi. Në rubrikën shitësi duhet të plotësohen të dhënat
(emër/mbiemër/nënshkrimi/vula).
3. Nuk përmbush kriterin e veçantë të kualifikimit për 15 radio sinjale të vërtetuara me faturë
tatimore. Faturat Tatimore nuk disponojnë 15 radio sinjale.
4. Nga informacionet nga Bashkia Tiranë, del se vërtetimi i lëshuar nga Bashkia Tiranë në Mars
2016, nuk vërteton se operatori ekonomik ka shlyer taksat për vitin 2016, por ka shlyer taksat deri
në vitin 2016.
5. Nga informacionet nga Tatimet, del se në listpagesa nuk figurojnë 3 Policë Patrullues, 3
Operator Rrjeti për sallën operative, jo më pak se 2 Përgjegjës Sektori (Shërbimi). Ndërkohë që
në kriteret e veçanta të kualifikimit është kërkuar në mënyrë eksplicide: ”Listpagesat shoqeruar
me Formularin e Deklarimit dhe Pageses se Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore dhe TAP,
per muajt Janar – Tetor 2016, mesatarisht për 70 punonjës në muaj, nga të cilët 61 punonjësit që
do të kryejnë shërbim në vendroje, 3 Policë Patrullues, 3 Operator Rrjeti për sallën operative, jo
më pak se 2 Përgjegjës Sektori (Shërbimi)”. Ndërkohë referuar kodeve të sigurimit në listpagesë
dhe deklarimeve në tatime, shoqëria jonë i disponon ato. Për sa kohë që operatori nuk e ka
kundërshtuar këtë kërkesë do të duhej ta përmbushte.
”SSX” sh.p.k.
1.Në kriteret e veçanta të kualifikimit është kërkuar: Vërtetim nga Administrata Tatimore për
xhiron vjetore të tre viteve të fundit (2013, 2014, 2015), e cila duhet të jetë sa vlera e fondit limit
që prokurohet, për secilin vit. Ndërkohë xhiroja e tre viteve 2013, 2014, 2015, sipas informacionit
nga Tatimet është si në vijim:
- Viti 2013 – 28.760.000 lekë, ndërkohë fondi limmit është 40.322.277 lekë. Pra xhiroja e vitit
2013, nuk e përmbush kërkesën e publikuar në DST. Operatori ekonomik nuk e ka kundërshtuar
kriterin e për rrjedhojë duhet ta përmbushte atë.
- Viti 2014 – 36.330.000 lekë, ndërkohë fondi limmit është 40.322.277 lekë. Pra xhiroja e vitit
2014, nuk e përmbush kërkesën e publikuar në DST. Operatori ekonomik nuk e ka kundërshtuar
kriterin e për rrjedhojë duhet ta përmbushte atë.
2. Nga informacionet nga Tatimet, del se në listpagesa nuk figurojnë 3 Policë Patrullues, 3
Operator Rrjeti për sallën operative, jo më pak se 2 Përgjegjës Sektori (Shërbimi). Ndërkohë që
në kriteret e veçanta të kualifikimit është kërkuar në mënyrë eksplicide: ”Listpagesat shoqeruar
me Formularin e Deklarimit dhe Pageses se Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore dhe TAP,
per muajt Janar – Tetor 2016, mesatarisht për 70 punonjës në muaj, nga të cilët 61 punonjësit që
do të kryejnë shërbim në vendroje, 3 Policë Patrullues, 3 Operator Rrjeti për sallën operative, jo
më pak se 2 Përgjegjës Sektori (Shërbimi)”. Për sa kohë që operatori nuk e ka kundërshtuar këtë
kërkesë do të duhej ta përmbushte.
”Trezhnjeva” sh.p.k.
1. Nga verifikimi i Ekstraktit Historik në QKB, të operatorit ekonomik, rezulton se ai ushtron
aktivitet në adresat e mëposhtme: ”Tiranë, Ish Fusha e Aviacionit, Njësia Bashkiake Nr. 7, Godina
Nr. 22, Pll.Nr.2, Kati 13. Ap.9.” Adresa e mësipërme rezulton të jetë hapur në datën 31.05.2016.
Nga sa më sipër, operatori ekonomik duhej të paraqiste vërtetim nga Bashkia Tiranë, me anë të të
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cilit të vërtetonte se ka shlyer taksat vendore për vitin 2016 për adresën e mësipërme. Operatori
ka dështuar në paraqitjen e vërtetimit për këtë arsye duhet të skualifikohet.
2. Nga verifikimi i Ekstraktit Historik në QKB, të operatorit ekonomik, rezulton se ai ushtron
aktivitet në adresat e mëposhtme: ”Durrës, Fshati Perlat, Banesa Cen Neza”. Adresa e mësipërme
rezulton të jetë hapur në datën 31.05.2016. Nga sa më sipër, operatori ekonomik duhej të paraqiste
vërtetim për vitin 2016, për shlyerjen e taksave vendore në Njësinë Administrative Sukth.
Operatori ka dështuar në paraqitjen e vërtetimit për këtë arsye duhet të skualifikohet.
3. Nga verifikimi i Ekstraktit Historik në QKB, të operatorit ekonomik, rezulton se ai ushtron
aktivitet në adresat e mëposhtme: ”Peshkopi, Lagja SMT”. Adresa e mësipërme rezulton të jetë
hapur në datën 31.05.2016. Nga sa më sipër, operatori ekonomik duhej të paraqiste vërtetim nga
Bashkia Peshkopi, me anë të të cilit të vërtetonte se ka shlyer taksat vendore për vitin 2016 për
adresën e mësipërme. Operatori ka dështuar në paraqitjen e vërtetimit për këtë arsye duhet të
skualifikohet.
4. Nga verifikimi i Ekstraktit Historik në QKB, të operatorit ekonomik, rezulton se ai ushtron
aktivitet në adresat e mëposhtme: ”Shkodër, Lagja 3 Heronjtë, Pll.12”. Adresa e mësipërme
rezulton të jetë hapur në datën 31.05.2016. Nga sa më sipër, operatori ekonomik duhej të paraqiste
vërtetim nga Bashkia Shkodër, me anë të të cilit të vërtetonte se ka shlyer taksat vendore për vitin
2016 për adresën e mësipërme. Operatori ka dështuar në paraqitjen e vërtetimit për këtë arsye
duhet të skualifikohet.
5. Nga verifikimi i Ekstraktit Historik në QKB, të operatorit ekonomik, rezulton se ai ushtron
aktivitet në adresat e mëposhtme: ”Lezhë, Lagja e Pompave, Burbulloj, Banesa Prenush Gega”.
Adresa e mësipërme rezulton të jetë hapur në datën 31.05.2016. Nga sa më sipër, operatori
ekonomik duhej të paraqiste vërtetim nga Bashkia Lezhë, me anë të të cilit të vërtetonte se ka shlyer
taksat vendore për vitin 2016 për adresën e mësipërme. Operatori ka dështuar në paraqitjen e
vërtetimit për këtë arsye duhet të skualifikohet.
6. Faturat për shërbimin e ngjashëm me subjektet private, nuk përmbushin kushtet formale pasi
nuk janë vulosur nga shitësi. Në rubrikën shitësi duhet të plotësohen të dhënat
(emër/mbiemër/nënshkrimi/vula).
7. Autorizimi idividual nuk mbulon me frekuenca për sistem radiokomunikimi dhe sistem radio
alarmi, konform ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008, Bashkinë e Tiranës dhe njësitë administrative
përbërëse të saj. Pra operatori nuk ka përmbushur kriteret e veçanta të kualifikimit.
8. Referuar Ekstraktit Historik në QKB, rezulton se në datën 09.11.2016, me vendimin Nr. 1, datë
04.11.2016, ka emëruar si drejtues teknik Z. A.Gj. Ndërkohë referuar informacioneve nga tatimet,
del se në listpagesat Nëntor dhe Dhjetor 2016, nuk figuron Drejtuesi Teknik Kujtim Isufi. Drejtuesi
Teknik është drejtuesi më i lartë tekniko-ligjor në shoqëri dhe si i tillë ai duhej të ishte siguruar.
9. Nga informacionet nga Tatimet, del se në listpagesa nuk figurojnë 3 Policë Patrullues, 3
Operator Rrjeti për sallën operative, jo më pak se 2 Përgjegjës Sektori (Shërbimi). Ndërkohë që
në kriteret e veçanta të kualifikimit është kërkuar në mënyrë eksplicide: ”Listpagesat shoqeruar
me Formularin e Deklarimit dhe Pageses se Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore dhe TAP,
per muajt Janar – Tetor 2016, mesatarisht për 70 punonjës në muaj, nga të cilët 61 punonjësit që
do të kryejnë shërbim në vendroje, 3 Policë Patrullues, 3 Operator Rrjeti për sallën operative, jo
më pak se 2 Përgjegjës Sektori (Shërbimi)”. Për sa kohë që operatori nuk e ka kundërshtuar këtë
kërkesë do të duhej ta përmbushte.
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10. Në kontratën e bashkëpunimit, operatori ka marrë përsipër 35% të kapaciteteve teknike.
Referuar kritereve të veçanta të kualifikimit, del se autoriteti ka kërkuar disponimin e jo më pak
se 15 radio alarmi. Faturat tatimore të operatorit nuk vërtetojnë se operatori disponon
minimalisht 5.25 radio alarmi. Për këtë arsye, operatori duhet të skualifikohet.
Si përfundim kërkojmë:
1. Pezullimin e procedurës deri në shqyrtimin e plotë të ankesës.
2. Kualifikimin e shoqërisë tonë, sipas argumentave të përmendur më lart.
3. Skualifikimin e shoqërive ”Tony Security” sh.p.k. sipas argumentave të mësipërm.
4. Lënien e skualifikuar dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit të operatorit ekonomik ”Aulona
Pol 1” sh.p.k., ”Oktapus Security” sh.p.k., bashkimin e operatorëve ekonomik ”Dea
security + Fierdeus Security” sh.p.k., bashkimin e operatorëve ekonomikë ”Balili – Ko +
Myrto Security” sh.p.k., operatorin ekonomik ”Nazeri 2000” sh.p.k. dhe bashkimin e
operatorëve ekonomikë ”SSX + Trezhnjeva + Cullhaj + Ballazhi” sh.p.k., sipas
argumentave të mësipërm.
5. Kthim përgjigje brenda afatit të parashikuar në LPP.
II.4.2. Në datën 27.02.2017, nëpërmjet shkresës me nr. 20/25 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesë.
II.4.3. Në datën 02.03.2017 operatori ekonomik “Eurogjici - Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
në Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës kundërshton skualifikimin e ofertës së tij,
si edhe ngre pretendime në lidhje me kualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë pjemarrës në
procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.5. Në datën 20.02.2017 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
[...]
Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit pika
3/2 Kapaciteti Ekonomiko-Financiar, pasi nuk keni paraqitur dokument që provon pagesën e
taksave vendore të vitit 2014, për selitë dytësore të regjistruara në Bashkitë Kavajë, Librazhd dhe
Berat.
Në nenin 46, pika 1 të ligjit 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...”.
Në nenin 53, pika 3 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet 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 dokumentet e tenderit...”.
Në Dokumentat Standarde të Tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” përcaktohet:
“Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen sit ë
papranueshme”.
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II.5.1. Në datën 24.02.2017 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij të dhëna nga autoriteti
kontraktor. Gjithashtu ngre pretendime mbi operatorët e tjerë ekonomikë pjesmarrës në procedurën
e mësipërme të prokurimit. Konkretisht ankimuesi pretendon si më poshtë vijon:
[...]
Së pari, për sa i përket arsyes së skualifikimit të shoqërisë sonë me pretendimin se nuk keni
paraqitur document që provon pagesën e taksave vendore të vitit 2014, për selitë dytësore të
regjistruara në Bashkitë Kavajë, Librazhd, Berat, kundërshtojmë këtë arsye skualifikimi dhe
shprehemi se: Në DST shtojca 7, 3.2 Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar: AK ka kërkuar:
“Vërtetim lëshuar nga Komuna ose Bashkia për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2014 dhe
2015, të parashikuara nga Pushteti Vendor në të cilin duhet të jetë i regjistruar sipas QKR për
veprimtarinë që ushtron. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, vërtetimi duhet të
paraqitet nga secili prej anëtarëve pjesmarrës në marrëveshjen e bashkimit”. Në dokumentat e
tenderit kemi paraqitur:
Pra sipas QKR për vendet e ushtrimit të aktivitetit kemi paraqitur shlyerjen e taksave vendore
lëshuar nga administrata e qeverisjes vendore në dokumentin me emërtim “9 Taksa Bashkie
Nazeri fq.40” ku kemi paraqitur të gjitha vërtetimet e taksave si dhe kemi paraqitur edhe:
- Vërtetimin datë 13.07.2015 lëshuar nga Bashkia Kavajë për shlyerjen e detyrimeve
deri më 24.02.2015. (pra për vitin 2014 nuk kemi detyrime).
- Vërtetimin datë 23.09.2015 lëshuar nga Bashkia Berat për shlyerjen e detyrimeve
deri më 31.12.2015. (pra për vitin 2014 nuk kemi detyrime).
- Vërtetimin datë 09.12.2015 lëshuar nga Bashkia Librazhd ku shprehet se i kemi
shlyer të gjitha detyrimet (pra për vitin 2014 nuk kemi detyrime).
Pra për sa pasqyruam në vërtetimet që kemi paraqitur, i kemi përmbushur të gjitha detyrimet
vendore në Bashkitë Kavajë, Librazhd dhe Berat për vitin 2014. Këto vërtetime gjenden në
materialet që kemi paraqitur elektronikisht.
Pra për sa më sipër pretendimi i AK nuk qëndron dhe autoriteti nuk mund të na skualifikojë për
një kriter të cilin e kemi përmbushur plotësisht pasi autoriteti ka kërkuar vërtetime dhe ne kemi
paraqitur vërtetimet përkatëse.
Së dyti, autoriteti duhet të skualifikojë shoqërinë “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Tony Security” sh.p.k.,
“Oktapus” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., pasi ofertat e tyre janë
nën koston ligjore të lejuar për sa i përket shpenzimeve të detyrueshme ligjore për pagë minimale,
shtesa turni, sigurime shoqërore. AK duhet të skualifikojë të gjitha shoqëritë që kanë ofertuar nën
vlerën 33.342.824.39 lekë (pa TVSH).
Së treti, autoriteti duhet të skualifikojë shoqërinë “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Tony Security” sh.p.k.,
“Oktapus” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “Balili – KO” sh.p.k., “S.S.X” sh.p.k., pasi nuk
kanë përmbushur kërkesën e AK për: “Operatorët ekonomikë krahas Formularit të Ofertës, duhet
të paraqesin Preventivin mujor të shpenzimeve dhe Analizën e Çmimit me përllogaritje konkrete,
për koston e shërbimit të ofruar për një punonjës shërbimi, ku të përfshihen të gjitha detyrimet
ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë, shtesat turni II dhe III, shtesat për punën e kryer në ditët
e pushimeve javore dhe festat zyrtare, sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto armatimi, kosto
uniforme, kosto ndërlidhje, shpenzime administrative dhe fitimin e shoqërisë. Mosparaqitja e këtij
preventivi, analizës së çmimit dhe ofertimi nën koston minimale ligjore përbën shkak për
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skualifikimin e operatorëve ekonomikë”. Këto shoqëri nuk kanë paraqitur analizë kostoje dhe
preventivin sipas kërkesës së AK.
Së katërti, autoriteti duhet të skualifikojë shoqërinë “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Tony Security”
sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “Balili – KO” sh.p.k., “S.S.X” sh.p.k. pasi
nuk kanë përmbushur kërkesën e AK 3.2 Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar: “Vërtetim lëshuar
nga Komuna ose Bashkia për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2014 dhe 2015, të parashikuara
nga Pushteti Vendor në të cilin duhet të jetë i regjistruar sipas QKR për veprimtarinë që ushtron.
Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, vërtetimi duhet të paraqitet nga sejcili prej
anëtarëve pjesmarrës në marrëveshjen e bashkëpunimit.
Këto shoqëri nuk kanë plotësuar këtë kërkesë pasi nuk kanë paraqitur vërtetim për taksat vendore.
Së pesti, autoriteti duhet të skualifikojë shoqërinë “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Tony Security” sh.p.k.,
“Oktapus” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “Balili – KO” sh.p.k., “S.S.X” sh.p.k. pasi nuk
kanë përmbushur kërkesën e AK. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik.
Së gjashti, autoriteti duhet të skualifikojë shoqërinë “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Tony Security”
sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “Balili – KO” sh.p.k., “S.S.X” sh.p.k. pasi
nuk kanë përmbushur kërkesën e AK 3.3 Kapaciteti Teknik: Operatori ekonomik duhet të paraqesë
një vërtetim për numrin e punonjësve të çertifikuar. Këto shoqëri nuk kanë përmbushur kërkesën
e AK pasi Liçensat profesionale (çertifikatat e punonjësve) nuk janë të vlefshme brenda afatit 4
vjeçar referuar Ligjit për SHPSF nr.75/2014 neni 5, pika 5, për numrin e kërkuar nga AK. Pra
këto shoqëri nuk kanë vendosur në dokumetat e tenderit 61 çertifikata të vlefshme brenda afatit 4
vjeçar sipas ligjit 75/2014. Pra nuk kanë përmbushur kërkesën e AK. Si dhe nuk kanë më vërtetim
dpq numrin e kërkuar të grupeve të gatshme, operatorëve të sallës dhe përgjegjësve të shërbimit.
Për këtë arsye këto shoqëri duhet të skualifikohen nga AK.
Nga argumentimet e bëra sa më sipër kërkojmë nga AK kualifikimin e shoqërisë sonë pasi arsyet
e skualifikimit nuk qëndrojnë dhe shoqëria jonë ka plotësuar të gjitha kërkesat e AK. Kërkojmë që
nga ana e AK skualifikimin e “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Tony Security” sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k.,
“Eurogjici Security” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., “Balili – KO” sh.p.k., “S.S.X” sh.p.k pasi
nuk kanë plotësuar kërkesat e kërkuara nga AK në DST.
II.5.2. Nëpërmjet shkresës me nr. 20/32 prot., datë 27.02.2017, autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke mos e pranuar ofertën.
II.5.3. Në datën 03.03.2017, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme
e prokurimit si dhe ngre pretendime mbi operatorët e tjerë ekonomikë pjesmarrës në procedurën e
mësipërme të prokurimit.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr. 268/1 prot., datë 03.03.2017, protokolluar me tonën në datën
07.03.2017, dhe shkresës nr. 297/1 prot., datë 09.03.2017, protokolluar me tonën në datën
13.03.2017, me objekt “Dërgim informacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe
trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Balili - Ko” sh.p.k. & “Myrto
Security” sh.p.k. se oferta e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k. është nën koston ligjore”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se: “Shërbimi që kërkohet:
Numri total i punonjësve tëë shërbimit do të jetë 61 punonjës, sipas përcaktimeve të rojeve për
vendroje në përputhje me realizimin konkret të shërbimit të ruajtjes, si më poshtë:
-Numri i rojeve për vendroje me shëërbim 24 orë, (3 turne) koeficent 4,7 roje për një vendroje.
-Numri i rojeve për vendroje me shërbim 16 orë, (2 turne) koeficent 3,1 roje për një vendroje.
-Numri i rojeve për vendroje me shërbim 8 orë, (1 turn) koeficent 1,5 roje per nje vendroje.

Nr.

1
2
3
4

EMERTIMI I NJESIVE
Fakulteti i Inxhinierisë
Elektrike
Fakulteti i Inxhinierisë
Mekanike
Godina e Re ( shtesa e
Korpusit Qëndror)
Oficina e riparimit të
automjeteve
Bibloteka Shkencore

5
6
7
8
9

Fakulteti i Gjeologjisë dhe
Minierave
Fakulteti i Inxhinierisë së
Ndërtimit
Fakulteti i Arkitekturës dhe
Urbanistikës
Fakulteti i Inxhinierisë Fizike
dhe Inxhinierisë Matematike

Vendshërbimet
24 ore
(turni I + II+ III)

Vendshërbimet
16 ore
(turni II+ III)

Vendshërbimet
8 ore
(turni III)

1

-

-

1

-

-

2

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

2

-

-

1

-

-

1

-
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10

Godina e Insitutit të
Gjeoshkencës, Rr. "Don
Bosko", nr. 60

1

-

-

11

Qendra Sizmike Linzë

1

-

-

Numri total i vend rojeve
Numri total i rojeve
(56.4+3.1+1.5) = 61

12

1

1

(12x4.7) = 56.4

(1x3.1) = 3.1

(1x1.5) = 1.5

Afatet e ekzekutimit: Afati i kryerjes së sherbimit fillon nga dita e lidhjes së kontratës dhe
përfundon në datën 31.12.2017.
III.1.3. Në shtojcën 12 “Termat e Referencës ” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se: “Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:
Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: “Shërbim privat i sigurisë fizike Universitetit Politeknik të
Tiranës”. Ofrimi i Shërbim privat i sigurisë fizike per te garantuar sigurinë fizike të objekteve dhe
të personave në Universitetin Politeknik të Tiranës.

Nr.

Zerat e shpenzimeve

Lekë

A - Shpenzime për 4.7 punonjës/vendroje/muaj që punojnë me 3 turne (I+II+III)
1

Paga baze mujore për një punonjës shërbimi

2

Shtesë page, vështirësi shërbimi turni II-të e III-të, neni 87 KP
Shuma (1+2)

3

Sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%

4

Shpenzime për armatim

5

Shpenzime operative (veshmbathje, ndërlidhje, etj)

6

Shpenzime për sistemin e kamerave në distancë dhe sistem alarmi

7

Shpenzime për kapacitete të tjera mbështetëse (dedektore, etj)

-

Shuma (1-7)
8

A

-

Fitimi i shoqërisë
Shuma (pa tvsh) për një punonjës në muaj
Shuma në muaj për 56.4 punonjës (4.7 punonjës x 12 vendroje
=56.4)

-

B - Shpenzime për 3.1 punonjës/vendroje/muaj që punojnë me 2 turne (II + III)
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1

Paga bazë mujore për një punonjës shërbimi

2

Shtesë page, vështirësi shërbimi turni II-të e III-të, neni 87 KP
Shuma (1+2)

3

Sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%

4

Shpenzime për armatim

5

Shpenzime operative (veshmbathje, ndërlidhje, etj)

6

Shpenzime për sistemin e kamerave në distance dhe sistem alarmi

7

Shpenzime për kapacitete të tjera mbështetëse (dedektore, etj)

-

Shuma (1-7)
8

B

-

Fitimi i shoqërisë
Shuma (pa tvsh) për një punonjës në muaj

-

Shuma në muaj për 3.1 punonjës (3.1 punonjës x 1 vendroje)

-

C - Shpenzime për 1.5 punonjës/vendroje/muaj që punojnë me 1 turn (III)
1

Paga bazë mujore për një punonjës shërbimi

2

Shtesë page, vështirësi shërbimi turni i III-te, neni 87 KP
Shuma (1+2)

3

Sigurime shoqerore dhe shëndetsore 16.7%

4

Shpenzime për armatim

5

Shpenzime operative (veshmbathje, ndërlidhje, etj)

6

Shpenzime për sistemin e kamerave në distancë dhe sistem alarmi

7

Shpenzime për kapacitete të tjera mbështetëse (dedektore, etj)

-

Shuma (1-7)
8

C

-

Fitimi i shoqërisë
Shuma (pa tvsh) për një punonjës në muaj

-

Shuma në muaj për 1.5 punonjës (1.5 punonjës x 1 vendroje)

-

PREVENTIVI TOTAL
1

A - Vlera për 56.4 punonjës/muaj

2

B - Vlera për

3.1 punonjës/muaj
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3

C - Vlera për

1.5 punonjës/muaj

Shuma (A+B+C) për 61 Punonjës/muaj

-

TOTALI për 12 muaj, për 61 punonjës - pa tvsh

-

TOTALI për 12 muaj, për 61 punonjës - me tvsh

-

Detyrat: 2.Objektivat: Të ruaj me përkushtim objektin që i është besuar, të ruaj rendin në to, si
dhe të sigurojë jetën e personelit (studenteve, stafit akademik dhe stafit te administrates).
3. Detyrat: Subjekti, SHPSF gjatë zbatimit të kësaj kontrate do të zbatojë me përgjegjshmëri
detyrat e percaktuara ne Ligjet 75/2014, 74/2014 si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim
të tyre.
Detyrat kryesore janë:
- Operatorit ekonomik fitues, nëpërmjet Drejtuesit teknik, duhet të paraqesë në AK
plandislokimin me skemat e ruajtjes dhe listën e punonjësve të certifikuar për çdo objekt të
UPT-së në ruajtje.
- Për zbatimin e kësaj kontrate Operatori ekonomik fitues duhet të disponojë nga një armë për
çdo vendroje, të shoqëruara me autorizimet e mbajtjes dhe perdorimit të tyre sipas
legjislacionit në fuqi.
- Punonjësi i shërbimit të mbajë, sipas rregullores, armatimin personal të miratuar nga
Policia Shtetit, pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shenjat dhe simbolet e SHPSFsë, vetëm gjatë kryerjes së detyrës, si dhe të përdorë armën sipas legjislacionit në fuqi;
- Punonjësi i shërbimit të mos vendosë në uniformë dhe në mjetet e transportit simbole apo
shenja të tjera, përveç atyre te operatorit ekonomik fitues;
- Subjekti i SHPSF-së ka për detyrë të pajisë çdo punonjës të shërbimit me dokument
identifikimi sipas formës së miratuar me aktet nënligjore. Punonjësi i shërbimit ka për
detyrë ta mbajë dokumentin e identifikimit në vend të dukshëm vetëm gjatë kryerjes së
detyrës dhe ta paraqesë atë sa herë i kërkohet për identifikim.
- Punonjësi i shërbimit të zbatojë me korrektësi detyrat për ruajtjen e objekteve te UPT dhe
të mbajë lidhje të vazhdueshme me drejtuesin teknik dhe drejtuesit qe administron cdo
objekt perberes te UPT-se (fakultetet etj);
- Punonjësi i shërbimit të kryejë detyrat për ruajtjet e vendit të ngjarjes në territorin e
shërbimit, të bëjë identifikimin e personave që lidhen me ngjarjen dhe të vihet në
dispozicion të strukturave të Policisë së Shtetit për hetimin e ngjarjes në objektin që
siguron; të japë informacionin e mundshëm në funksion të kryerjes së detyrave të Policisë
së Shtetit; të vihet në dispozicion të strukturave të Policisë së Shtetit, sa herë që kërkohet,
për parandalimin e veprave penale dhe zbulimin ngjarjeve të ndodhura në mjedisin ku
kryen detyrën ose në ato të lidhura me detyrën;
- Punonjësi i shërbimit të komunikojë me transparencë, etikë dhe konform kërkesave të ligjit
me qytetarët, eprorët dhe me çdo autoritet ligjzbatues, kur kërkohet një gjë e tillë;
- Punonjësi i shërbimit të ruajë ne gjendje funksionale mjetet e ndërlidhjes e ndriçimit, si
dhe pajisjet e tjera të dhëna për përmbushjen e detyrës;
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-

Operatori ekonomik fitues duhet të plotësojë detyrimet financiare që vijnë nga masat
administrative per zhdemtimin e demeve te mundshme, kur keto shkaktohen nga pakujdesia
apo moskryerja me korrektese e sherbimit nga punonjesve te sherbimit te ketij operatori;
- Punonjësi i shërbimit të mos lejojë hyrjen dhe daljen e materialeve apo pajisjeve të zyrave
pa dokumentin përkatës justifikues.
- Operatori ekonomik duhet të zbatojë rregullat e vendosura nga drejtuesit e cdo njesie
perberese te UPT-se (fakultete etj) lidhur me hyrje daljen e studenteve, personeli
punonjese te tyre si dhe për personat jashte institucionit.
- Punonjësi i shërbimit të sigurojë vend-parkimin e ndodhur përpara godinave të UPT, në
të cilën do të parkohen dhe të ruhen nga shoqëria automjetet e institucionit dhe të
punonjësve të UPT-se, sipas vendeve të përcaktuara nga institucioni.
- Punonjësi i shërbimit, para marrrjes së sherbimit, punonjesi i sherbimit kontrollon
objektin në prezencë të rojes dorezuese dhe për çregullimet e konstatuara njofton
përgjegjësin e rojeve dhe ate të objektit, duke bërë shënimet përkatëse në librin e shërbimit.
Punonjësi i shërbimit për marjen e detyrës sipas grafikut duhet të paraqitet 15 min.para.
Punonjësi i shërbimit nuk duhet të largohet nga vendi i kryerjes së shërbimit pa u
zëvëndësuar dhe pa marrë miratimin e përgjegjësit të shërbimit.
- Punonjësi i shërbimit të kontrollojë masat e sigurisë së objekteve si rrethimin, ndriçimin,
mbylljen e zyrave, gadishmërinë e sistemit të ndërlidhjes, mbrojtjes ndaj zjarrit dhe për
çdo parregullsi të informojë me shkrim përgjegjësin e rojeve dhe ate të objektit . Në rast
zjarri mer masa për shuarjen e tij dhe menjëherë njofton zjarrëfikset.
- Punonjësi i shërbimit duhet të zbatojë vetëm urdhërat e përgjegjësit të rojeve ne kordinim
me drejtuesit perkates te autorizuar te UPT-se dhe objekteve perberes (fakultetet etj);
- Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
Plandislokimi.
a) Rregullorja e brendshme
b) Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit.
c) Grafiku i shërbimit.
d) Raport per gjendjen në objekt, ku te pershkruhen inventari i pajisjeve te palevizshme
jashte zyrave dhe ato ne ambientet e perbashketa te brendshme dhe te jashtme.
e) Radio nderlidhje, mjete ndriçimi në rast mungese energjije elektrike.
f) Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorë e
përgjegjës të objektit.
g) Skemën e njoftimi në rast sulmi ose zjarri në objekt.
h) Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt.
Shpërndarja: Të bëhet sipas turneve të sipërpërmendura, për të siguruar mbulimin e tyre me
sherbimin e rojeve pa nderprerje gjatë gjithë periudhes duke filluar nga data e fillimit te sherbimit
deri ne 31.12.2017.
Vendi i kryerjes së shërbimeve:
1. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit;
2. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike;
3. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike;
4. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit;
5. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës;
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6. Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave;
7. Fakulteti i Inxhinierisë Fizike dhe Inxhinierisë Matematike;
8. Oficina e riparimit të automjeteve;
9. Bibloteka Shkencore;
10. Godina e Insitutit të Gjeoshkencës, Rr. "Don Bosko", nr. 60;
11. Qendra Sizmike, Linzë;
12. Godina e Re,(shtesa e Korpusit Qendror)
III.1.4. 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.1.5. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g” është
përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind më e madhe
se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
III.1.6. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është
e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000 (njëzetë
e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës
normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë) lekë”.
III.1.7. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00
deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”, ndërsa referuar
nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompesohet
me një shtesë page jo më pak se 25% 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.1.8. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke
filluar nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015 “Pёr
kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit
shёndetёsor”.
III.1.9. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar, kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga
autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera, konstaton se
oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k., në total është nën koston e lejuar
ligjore pasi oferta e paraqitur është përllogaritur jo në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga
legjislacionin në fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë për turnin e II dhe të III,
sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7 %, e rrjedhimisht nuk mjaftojnë për mbulimin
e shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me
aktet ligjore dhe nëligjore në fuqi.
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Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues
“Balili - Ko” sh.p.k. & “Myrto Security” sh.p.k. mbi skualifikimin e ofertës së operatorit
ekonomik “Toni Security” shpk
në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm qëndron dhe gjendja e tij (e
operatorit ekonomik “Toni Security” shpk) faktike juridike pas arsyetimit të K.P.P. mbetet e
skualifikuar, shqyrtimi në themel i 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. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shyqrtimit administrativ, Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se për procedurën e mësipërme të prokurimit (objekt ankimi) krahas
ankesës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “Balili - Ko” sh.p.k. & “Myrto Security” sh.p.k.
ka paraqitur ankim administrativ edhe bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” &”
A-2000” sh.p.k. Referuar gjendjes faktike dhe juridike të bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Eurogjici Security” &” A-2000” sh.p.k. KPP konstaton se pozita e këtij të fundit është e
skualifikuar referuar vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. KPP konstaton se bashkimi
i operatorëve ekonomikë “Balili - Ko” sh.p.k. & “Myrto Security” sh.p.k. ka ngritur pretendime
edhe në lidhje me ofertën e dorëzuar nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security”
&” A-2000” sh.p.k.
III.3.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se:
“Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose
rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj,
mund ta kundërshtojë vendimin.”
III.3.2. Normativa e mësipërme rregullon të drejtën e personave të interesuar në një procedurë
prokurimi për të paraqitur ankesë në KPP, në kuadrin e rishikimit administrativ të kësaj procedure,
e thënë ndryshe, legjitimimin për të vënë në lëvizje KPP. Procedura përpara KPP ka natyrën e
procedurave të nxitura (lat.-jurisdicion voluntari) pasi KPP nuk mund të bëhet vet-iniciatore e
fillimit të procedurave (ex officio). Si rregull, investimi i KPP është i bazuar (faktikisht i kufizuar)
nga kërkesat apo ankimet e sjella pranë saj vetëm nga subjekte të legjitimuar.
III.3.3. Formula ligjore e parashikuar nga Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” (i ndryshuar) përcakton në mënyrë definitive elementët e testit të legjitimimit
në një procedurë ankimi përpara KPP. Këto elementë janë interesi i ankuesit, dëmi real ose
potencial i pritshëm dhe ekzistenca e një vendimi të një autoriteti kontraktor i marrë në
kundërshtim me ligjin. Në kuptim të nenit 63, pika 7, Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton
ankesën në përputhje me këtë ligj, Kodin e Procedurave Administrative dhe rregullat e prokurimit
publik.
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III.3.4. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, interesi i ligjshëm i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Balili - Ko” sh.p.k. & “Myrto Security” sh.p.k. do të cënohej dhe
njëherazi do të legjitimohej të paraqiste ankesë mbi ofertën e bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Eurogjici Security” &” A-2000” sh.p.k., në rast se pas ankimit në Komisionin e Prokurimit
Publik, pozita juridike e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” &” A-2000”
sh.p.k do të ndryshonte nga i skualifikuar, në i kualifikuar. Sa më sipër, KPP gjykon të shqyrtojë
fillimisht pretendimet e bashkimit të operatorëve ekonomikë mbi skualifikimin e ofertës së tyre.
III.4. Lidhur me pretendimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” &” A2000” sh.p.k mbi skualifikimin e ofertës së tyre me argumentin se “Anëtari i BO “Eurogjici
Security” sh.p.k. nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit pika 1/d pasi nuk ka vërtetim për
shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike për selinë dytësore të regjistruar në
Elbasan. Në nenin 46, pika 1 të ligjit 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...”. Në nenin 53, pika 3 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet 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 dokumentet e tenderit...”.
Në Dokumentat Standarde të Tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” përcaktohet:
“Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen sit ë
papranueshme”. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të
pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 1, gërma “ç”, është parashikuar si
më poshtë:
“Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.”
III.4.2. Nga verifikimi i kryer në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se, operatori
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur:
“Vërtetim debie” nr. 371 prot, datë 19.01.2017, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “Eurogjici Security” sh.p.k, ku evidentohet që: “…
nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, … rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për
faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 18.01.2017, duke përfshirë faturën
koherente të muajit Dhjetor 2016”.
III.4.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 26, pika 7, gërma “c”, përcaktohet se: “Për të
provuar përmbushjen e kriterit për kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor
kërkon:
31

c) një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e
detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç
rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e
lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i
detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës
nga operatori ekonomik”.
III.4.4. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar
me VKM nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të
klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që:
“Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike
(titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së
energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.”
III.4.5. Referuar korrespondencës zyrtare të Komisionit të Prokurimit Publik me Operatorin e
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.a., këtu e në vijim ( OSHEE Sh.a), në datën 15.06.2015,
është protokolluar shkresa e OSHEE-së me nr. 1081/1 prot., me objekt: “Kthim përgjigje kërkesës
për informacion”, drejtuar Komisionit të i Prokurimit Publik, në të cilin jepet informacioni si më
poshtë:
“[…] Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektike lëshon vërtetimet e debisë, bazuar në
deklarimet vullnetare të subjekteve kërkues të kontratave të energjisë elektrike. Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektike evidenton saktësinë e dokumentacionit të paraqitur si më
poshtë:
1. Tërësinë e kontratave të deklaruara nga subjekti (në rast se mund të ketë kontrata të
tjera të padeklaruara).
2. Kontratat e furnizimit për objektet e tyre, duhet të jenë të tarifuara si private.
3. Kontratat e furnizimit duhet të jenë në emër të subjektit, përvec rasteve kur ato janë
ambiente të marra me qira.
Në rast se subjekti ka paraqitur kontrata familiare, Operatori i kërkon këtij të fundit ndryshimin e
tarifimit dhe pagesën me faturën e ardhshme të diferencës së cmimt bazuar në legjislacionin në
fuqi dhe kontratën e furnizimit me energji elektrike. Të gjithë operatorët që kërkojnë të pajisen
me Vërtetimin e Debisë duhet të aplikojnë pranë Qendrave të KNK në të gjithë Shqipërinë dhe
lëshimi do të jetë i mundur jo më vonë se pesë ditë pas kërkesës nga subjekti. Mosplotësimi i
kritereve të mësipëme do të rezultojë me moslëshimin e Vërtetimit të Debisë nga Drejtoria
Qëndrore ose Drejtoritë Rajonale. Modeli zyrtar i lëshimit të Vërtetimit të Debisë në të gjitha
rastet e statusit të Operatorëve përmbledh informacionin përkatës për rastet kur:
1. Konsumatori nuk rezulton debitor në Sistemin e Faturimit.
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2. Konsumatori rezulton debitor.
3. Konsumatori rezulton debitor por ka lidhur një aktmarrëveshje për shlyerjen e
detyrimeve me këste.
4. konsumatori rezulton debitor por është në proces ankimimi dhe ankesa është në
trajtim nga strukturat e OSHEE-së.
5. Konsumatori rezulton debitor por vlera është e ankimuar në gjykatë.[…]”
Gjithashtu nëpërmjet shkresës nr. 27218/1 prot., datë 12.12.2016 me objekt “Kthim përgjigje”,
drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Sh.a ka
sqaruar se [...] Në vërtetimin e debisë vendoset informacion për të gjithë kontratat e furnizimit me
energji elektrike në pronësi ose në përdorim të subjektit fizik ose juridik [...].
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k, plotëson kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit, pasi ka paraqitur një dokument që vërteton se nuk ka detyrime për faturat e energjisë
elektrike, përfshirë muajin Dhjetor 2016, data përfundimtare për shlyerjen e të cilave, mbështetur
në nenin e sipërcituar, ishte data 31.01.2017, ndërkohë që procedura në fjalë e prokurimit është
zhvilluar në datën 27.01..2017.
Në lidhje me pretendimin e autoritetit kontraktor se në vërtetimin e OSHEE-së nuk pasqyrohet që
shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k ka shlyer detyrimet për të gjitha kontratat të cilat i kanë të
hapura sipas QKR-së si vend ushtrimi të aktivitetit, KPP gjykon se Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike, Sh.a është institucioni i ngarkuar me akt nënligjor për lëshimin e vërtetimit
të debisë për personat fizikë dhe juridikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik. Referuar
korrenspondencës zyrtare të Komisionit të Prokurimit Publik me Operatorin e Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike Sh.a., nr. 1081/1 prot., me objekt: “Kthim përgjigje kërkesës për informacion”,
për dijeni Komisionit të i Prokurimit Publik, OSHEE sh.a. ndër të tjera sqaron se “Modeli zyrtar
i lëshimit të Vërtetimit të Debisë në të gjitha rastet e statusit të Operatorëve përmbledh
informacionin përkatës për rastet kur: 1. Konsumatori nuk rezulton debitor në Sistemin e
Faturimit. 2. Konsumatori rezulton debitor. 3. Konsumatori rezulton debitor por ka lidhur një
aktmarrëveshje për shlyerjen e detyrimeve me këste. 4. Konsumatori rezulton debitor por është në
proces ankimimi dhe ankesa është në trajtim nga strukturat e OSHEE-së.5. Konsumatori rezulton
debitor por vlera është e ankimuar në gjykatë. KPP gjykon se institucioni i OSHEE-së menaxhon
sistemin e të dhënave për pagimin e energjisë elektrike për të gjithë subjektet përdoruese të
energjisë elektrike për të gjithë kontratat e lidhura midis OSHEE-së dhe subjekteve përdoruese të
energjisë elektrike.
Komisioni sqaron se kërkesa për t’u pajisur me vërtetim debie nga OSHEE është kryer nga
shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k dhe OSHEE, pasi ka kryer verifikimet e nevojshme është
shprehur në lidhje me këtë operator ekonomik.
Komisioni Prokurimit Publik nuk ka kompetencë të verifikojë shlyerjen e detyrimeve të energjisë
elektrike për të gjithë kontratat e lidhura nga operatorët ekonomikë, për aq kohë sa institucioni i
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Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.a e ka detyrë funksionale ndjekjen e zbatimit
të ligjit lidhur me shlyerjen e këtyre detyrimeve nga ana e konsumatorëve të energjisë elektrike
dhe lëshon vërtetimet përkatëse për këtë qëllim.
Sa më sipër pretendimi i bashkimit të operatorëve ekonomikë qëndron.

III.5. Pas ankimit pranë Komisionit të Prokurimit Publik, gjendja faktike juridike e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” &” A-2000” sh.p.k ndryshon nga “i skualifikuar”
në i “kualifikuar”, dhe duke qenë se në ankesën e dorëzuar pranë KPP nga ana e bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Balili - Ko” sh.p.k. & “Myrto Security” sh.p.k. ngrihen pretendime mbi
ofertën ekonomike të ankimuesit “Eurogjici Security” shpk, veçanërisht në drejtim të kostos
ligjore, dhe duke qenë se bashkimi i operatorëve ekonomikë “Balili - Ko” sh.p.k. & “Myrto
Security” sh.p.k legjitimohet ( sa më sipër arsyetuar në pargrafin III.3. e vijues të pjesës arsyetuese
të vendimit), KPP gjykon të marrë në shqyrtim pretendimet e këtij të fundit mbi bashkimin e
operatorëve ekonomik “Eurogjici Security” &” A-2000” sh.p.k.
III.6. Komisioni i Prokurimit Publik, përsa i përket pretendimit të bashkimit të operatorëve
ekonomikë ankimues “Balili - Ko” sh.p.k. & “Myrto Security” sh.p.k. në lidhje me operatorin
ekonomik “Eurogjici Security” se oferta e tij është nën koston e lejuar ligjore, bazuar në analizën
e bërë si më sipër analizuar në pikën III.1. të pjesës Arsyetoi, konstaton se, oferta ekonomike e
operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., pas përllogaritjeve të kryera, në total është nën
koston e lejuar ligjore pasi oferta e paraqitur nuk është përllogaritur në përputhje me detyrimet e
përcaktuara nga legjislacionin në fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë për turnin e II
dhe të III, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7 %, e rrjedhimisht nuk mjafton për
mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në
përputhje me aktet ligjore dhe nëligjore në fuqi.
Sa më sipër pretendimi i operatorti ekonomik ankimues qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimet e tjera të ngritura nga bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues
“Balili - Ko” sh.p.k. & “Myrto Security” sh.p.k. mbi skualifikimin e ofertës së bashkimit të
operatorëve ekonomik “Eurogjici Security” &” A-2000” sh.p.k. në procedurën e prokurimit objekt
ankimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm qëndron
dhe gjendja e tij ( e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” &” A-2000” sh.p.k.)
faktike juridike pas arsyetimit të K.P.P. mbetet e skualifikuar, shqyrtimi në themel i 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.8. Komisioni i Prokurimit Publik, përsa i përket pretendimit të ankimuesit në lidhje me
operatorin ekonomik “Nazeri 2000” se nuk ka përmbushur detyrimet financiare për taksat
vendore, për vitet 2014, 2015, sipas aktivitetit të regjistruar në QKR, (arsye skualifikimi kjo e
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dhënë nga autoriteti kontraktor për këtë operator ekonomik), pavarësisht se ky operator ekonomik
është i skualifikuar, nisur nga fakti që ky operator, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, ky i fundit mori në shqyrtim këtë pretendim të ankimuesit, nga ky konstatohet
si më poshtë:
III.8.1. Në dokumentat e tenderit shtojca 7, Pika 3.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar, nga
autoriteti kontraktor është përcaktuar kriteri: “Vërtetim lëshuar nga Komuna ose Bashkia për
shlyerjen e taksave vendore per vitin 2014 dhe 2015, të parashikuara nga Pushteti Vendor në të
cilin duhet të jetë i regjistruar sipas QKR për veprimtarinë që ushtron. Në rastet e bashkimit të
operatorëve ekonomikë, vërtetimi duhet të paraqitet nga sejcili prej anëtarëve pjesmarrës në
marrëveshjen e bashkimit”.
III.8.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. rezulton se
është paraqitur dokumentacioni si më poshtë:
- Ekstrakti historik i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., sipas të dhënave të të cilave
ndërmjet të tjerave janë të deklaruara për vitet 2014, 2015 edhe adresat në Berat, Librazhd
dhe Kavajë.
III.8.3. Gjithashtu, nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
rezulton se është paraqitur dokumentacioni:
- Vërtetim nga Bashkia Berat më datë 02.03.2016, ku vërtetohet se ky subjekt ka shlyer
detyrimet tatimore ndaj kësaj bashkie për periudhën deri në 31.12.2016.
- Vërtetim nga Bashkia Berat më datë 23.09.2015, ku vërtetohet se ky subjekt ka shlyer
detyrimet tatimore ndaj kësaj bashkie për periudhën deri në 31.12.2015.
- Vërtetim nga Bashkia Kavajë më datë 13.07.2015, ku vërtetohet se ky subjekt ka shlyer
detyrimet tatimore ndaj kësaj bashkie për periudhën deri në 24.02.2015.
- Vërtetim nga Bashkia Librazhd më datë 09.12.2015, ku vërtetohet se ky subjekt nuk ka
detyrime për taksa e tarifa vendore ndaj Bashkisë Librazhd.
III.8.4. Në cilësinë e autoritetit përgjegjës për hartimin e kritereve të veçanta të kualifikimit dhe
intepretimit një herazi të tyre, për kriteret të cilat nuk janë parashikuar në mënyrë të shprehur
(eksplicide) në LPP dhe në aktin normative në zbatim të tij, por që i lihen në dorë autoritetit
kontraktor ti vendosë në proporcion me natyrën dhe vëllimin e kontratës autoriteti kontraktor, ka
parashikuar në mënyrë eksplicide detyrimin e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën
e prokurimit publik mbi dorëzimin e dëshmive se kanë shlyer të gjithë detyrimin e taksave
veendore per vitin 2014 dhe 2015, të parashikuara nga Pushteti Vendor në të cilin duhet të jetë i
regjistruar sipas QKR për veprimtarinë që ushtron. Prima Facia, Komisioni i Prokurimit Publik
konstaton se nga ana e operatorit ekonomik ankimues ”Nazeri 2000” shpk nuk janë paraqitur
dëshmi të shlyerjes së detyrimeve që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi, ligji nr.9632 datë
30.10.2006 ”Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, për secilin vend të ushtrimit të
aktivitetit të pasqyruar në ekstraktin e regjistrit tregëtar, për vitin 2014. Sa më sipër, konstatohet
se, dokumentacioni i paraqitur nga “Nazeri 2000” sh.p.k., ka mangësi pasi, nuk është paraqitur
vërtetim për pagesën e taksave vendore nga Bashkitë Berat, Kavajë e Librazhd, në të cilat ka
ushtruar aktivitet në vitin 2014. Sipas dokumentacionit të paraqitur si edhe referuar datës së
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lëshimit të dokumentacionit, shprehja deri më datën ....”, i referohet vitit aktual kur është lëshuar
dokumenti, dhe nuk është përmendur asgjë në lidhje me vitin 2014. Referuar pretendimit të
ankimuesit se viti 2014 është i përfshirë përderisa në dokument thuhet deri në datën ...., sqarojmë
se referuar vitit dhe datës së lëshimit të dokumentit, është përcaktuar edhe periudha/viti kur janë
shlyer këto taksa, pasi nëse i qëndrojmë këtij pretendimi atëherë bashkitë e komunat lëshojnë
vetëm një vërtetim për vitin më të fundit çka nënkupton se për të gjitha vitet e mëparshme janë
shlyer këto detyrime, gjë që bie poshtë nga paraqitja e dokumentit veç për vitin 2015, dhe veç për
vitin 2016, dokument ky i paraqitur po nga ky operator ekonomik. Akoma më tej, referuar
parashtimeve me shkrim të operatorit ekonomik ankimues, i cili pretendon se paraqitja e vërtetimit
për shlyerjen e detyrimeve të vitit 2015 ipso facto nënkupton edhe shyerjen e detyrimeve të vitit
2014, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nuk është i bazuar në ligj dhe në fakte. Konkretisht,
KPP konstaton se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pranë autoritetit kontraktor, ndër të tjera ka
konstatuar se shoqëria “Nazeri 2000” shpk nuk ka dëshmuar se ka shlyer detyrimet për taksat
vendore për vitin 2014 për selitë dytësore të regjistruara në Bashkinë Kavajë. Konstatohet se nga
ana e operatorit ekonomik është dorëzuar Vërtetim nga Bashkia Kavajë më datë 13.07.2015, ku
vërtetohet se ky subjekt ka shlyer detyrimet tatimore ndaj kësaj bashkie për periudhën deri në
24.02.2015, i cili pasqyron shlyerjen e detyrimeve për selinë dytësore me adresë lagje nr.5 Kavajë.
Ndërkohë, referuar Ekstraktit Historik të Regjistrit Tregëtar, konstatohet se gjatë vitit 2014 ( duke
nisur nga data 20.03.2014 e në vijim), operatori ekonomik ankimues ka ushtruar aktivitet në
adresën Kavajë, pranë Zyrës së Bujqësisë”, një adresë e ndryshme nga adresa për të cilën
vërtetohen se nuk ka detyrime për vitin 2015. KPP konstaton se me anë të dokumentacionit të
dorëzuar, në asnjë rast operatori ekonomik ankimues nuk ka dëshmuar se ka shlyer detyrimet që
rrjedhin nga legjislacioni sektorial për taksat dhe tarifat vendore për vendin e ushtrimit të aktivitetit
Kavajë pranë Zyrës së Bujqësisë. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, krahas
mungesës së dorëzimit të dëshmive mbi shlyerjen e detyrimeve të taksave vendore për vitin 2014,
në respekt dhe përmbushjes së kritereve të veccanta të kualifikimit, edhe me anë të
dokumentacionit të dorëzuar, në rastin konkret për shlyerjen e detyrimeve për Bashkinë Kavajë,
në vërtetimin e vitit 2015 vërtetohet vetëm shlyerja e detyrimeve për një nga vendet e ushtrimit të
aktivitetit tregëtar, ndërkohë për vend ushtrimin e akvititetit tregëtar në territorin e kësaj njësie
administrative gjatë vitit 2014 nuk pasqyrohet asnjë e dhënë.
III.8.5. 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”.
III.8.6. Ndërsa 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.8.7. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Autoriteti
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kontraktor do të konsiderojë 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.
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk ka
paraqitur dokumentacion në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.9. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Balili – Ko” sh.p.k & “Myrto Security”
sh.p.k. për shtimin e arsyeve të skualifikimit të operatorëve të skualifikuar nga kjo procedurë
prokurimi, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se tashmë fati i këtyre operatorëve ekonomikë
është përcaktuar që në vendimin e autoritetit kontraktor të datës 20.02.2017, datë kur është bërë
edhe klasifikimi i ofertave. Për më tepër, që nga verifikimi rezulton se këta operatorë ekonomikë
nuk kanë paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve publike.
Sa më sipër, ky pretendim i operatorit ekonomik ankimues nuk merret në shqyrtim.
III.10. Në lidhje me pretendimet e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Eurogjici Security”
sh.p.k., dhe “Nazeri 2000” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në kushtet kur këta
operatorë ekonomikë ngelen të skualifikuar nga procedura në fjalë si më sipër analizuar dhe
arsyetuar, ata nuk legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me operatorët e tjerë ekonomikë.
III.10.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar
“Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një
procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit
kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin”.
III.10.2. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar
si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor.
Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të mbrojtur.
Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk arrin të
realizojë interesin e tij të ligjshëm.
III.10.3. Duke analizuar rastin në shqyrtim, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, pretendimet
e operatorëve ekonomikë ankimues nuk legjitimohen pasi, interesat e tyre të ligjshme, nuk kanë
sesi të dëmtohen nga dështimi i operatorëve të tjerë ekonomik në këtë procedurë prokurimi, përsa
kohë që vetë mbeten të skualifikuar nga procedura në fjalë.
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Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar
apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm,
i drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi
i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues nuk legjitimohen dhe nuk merren
në shqyrtim.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,

Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Balili – Ko” sh.p.k.
& “Myrto Security” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr.
REF-57338-11-09-2016, me objekt “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Universitetit
Politeknik të Tiranës, viti 2017”, me fond limit 40.322.277 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datën 27.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Universiteti Politeknik i Tiranës.
2. Të pranojë ankesën e paraqitura nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eurogjici
Security” sh.p.k. & “A 2000” sh.p.k. vetëm mbi pretendimet e skualifikimit të ofertës së
tij, por pa ndryshuar gjendjen faktike juridike, për procedurën e mësipërme të prokurimit
3. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik e “Nazeri 2000” sh.p.k., për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
4. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik
“Toni Security” sh.p.k. & “Mandi 2K” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si
më sipër, duke e skualifikuar këtë operator ekonomik.
5. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
6. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
bashkimi i operatorëve ekonomikë “Balili – Ko” sh.p.k. & “Myrto Security” sh.p.k. dhe
nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k. & “A 2000” sh.p.k.
7. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Nr. 286 Protokolli
Datë 24.02.2017

Nr. 338 Protokolli
Datë 02.03.2017

Nr. 347 Protokolli
Datë 03.03.2017

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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