KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 408/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 27.06.2019 shqyrtoi ankesën përkatësisht me:
Objekt:

Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje
me kualifikimin e ofertës së operatorëvë ekonomikë “Safe” shpk,
“Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Leksi
Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk,
“Trezhnjeva” shpk, në procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”,
me nr. REF-16729-04-04-2019, me objekt: “Shërbim me roje për Tiranë
dhe Kavajë – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të
gjitha kushtet jane të përcaktuara - me afat 12 Muaj”, me fond limit
6.557.057 lekë (pa TVSH), zhvilluar më datë 26.04.2019, nga autoriteti
kontraktor Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së
Bimëve, Tiranë.
Gjithashtu ankimuesi “Dea Security” shpk pretendon mbetjen të
skualifikuar dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët
ekonomikë “Flena RB” shpk, “Hoxha Security” shpk, “Oktapus” shpk,
“Res 03” shpk dhe “Firdeus Security” shpk, në procedurën e mësipërme
të prokurimit.
Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje
me skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Firdeus Security”
shpk, në procedurën e mësipërme të prokurimit.
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Ankimues:

“Dea Security” shpk.
Rruga “Ndre Mjeda”, Qëndra Polifunksionale, Kati 1, Tiranë.
“Firdeus Security” shpk
Blv “Gjergj Fishta”, Pall i ri përballë “Diplomat 2”, Kati 3, Hyrja 1,
Tiranë..

Autoriteti Kontraktor:

Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve,
Tiranë.
Rruga “Siri Kodra”, nr.89, Tiranë.

Subjekte të Interesuara:

“Anakonda Security” shpk.
Lagjia “15 Shtatori” banesë një-katëshe nr.32, Tepelenë.

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 Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e 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 interes për 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.
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I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të
Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 05.04.2019, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të Agjencisë
së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-16729-04-04-2019,
me objekt: “Shërbim me roje për Tiranë dhe Kavajë – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik
ku të gjitha kushtet jane të përcaktuara - me afat 12 Muaj”, me fond limit 6.557.057 lekë (pa TVSH),
zhvilluar më datë 26.04.2019, nga autoriteti kontraktor Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe
Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë.
II.2. Në datën 26.04.2019, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
II.3. Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik (SPE), autoriteti kontraktor në datë 13.05.2019
ka kryer vlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi të
cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Arbana” sh.p.k.
2. “Firdeus Security” sh.p.k.
3. “Flena RB” sh.p.k.
4. “Hoxha Security” sh.p.k.
5. “Oktapus” sh.p.k.
6. “Res 03” sh.p.k.
7. “Safe” sh.p.k.
8. “Anakonda Security” sh.p.k.
9. “Dea Security” sh.p.k.
10. “Firdeus Security Group” sh.p.k
11. “Leksi Security” sh.p.k
12. “Mandi 2K” sh.p.k.
13. “Nazeri 2000” sh.p.k.
14. “S.S.X” sh.p.k
15. “Snajper Security” sh.p.k.
16. “Trezhnjeva” sh.p.k.

0,00 lekë
0,00 lekë
0,00 lekë
0,00 lekë
0,00 lekë
0,00 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

Gjithashtu nga verifikimi i ofertave të dorëzuara nga operatorët ekonomikë në sistemin elektronik
(SPE) në këtë procedurë prokurimi të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
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1. “Hoxha Security” sh.p.k.
2. “Arbana” sh.p.k.
3. Firdeus Security” sh.p.k.
4. “Flena RB” sh.p.k.
5. “Oktapus” sh.p.k.
6. “Res 03” sh.p.k.
7. “Safe” sh.p.k.
8. “Anakonda Security” sh.p.k.
9. “Dea Security” sh.p.k.
10. “Firdeus Security Group” sh.p.k
11. “Leksi Security” sh.p.k
12. “Mandi 2K” sh.p.k.
13. “Nazeri 2000” sh.p.k.
14. “S.S.X” sh.p.k
15. “Snajper Security” sh.p.k.
16. “Trezhnjeva” sh.p.k.

5.251.708.00 lekë
6.320.436,24 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë

II.4. Në datën 13.05.2019, operatori ekonomik “Dea Security” shpk është njoftuar elektronikisht lidhur
me kualifkimin e ofertës së paraqitur prej tij në procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.5. Operatori ekonomik “Dea Security” shpk, në datën 13.05.201 ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar vendimin për kualifikimin e ofertës së paraqitur prej operatorëve
ekonomikë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Leksi Security”
shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva” shpk, si dhe kërkon
mbetjen të skualifikuar dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë “Flena RB”
shpk, “Hoxha Security” shpk, “Oktapus” shpk, “Res 03” shpk dhe “Firdeus Security” shpk, në
procedurën e mësipërme të prokurimit, sipas pretendimeve si më poshtë vijon:
[...]
Nëpërmjet kësaj ankese duam të bëjmë prezent një problem që konsiston në shkeljet e kryera nga
autoriteti kontrator, Agjencia Rajonale e Shërbimit veterinary dhe mbrojtjes së Bimëve, për procedurën
e prokurimit organizuar në datë 26/04/2019 me objekt: "Shërbim roje në Tiranë e Kavajë", si më
poshtë:
Nga ana e KVO në datën 13.05.2019 në mënyrë elektronike është dërguar njoftim mbi klasifikimin e
shoqërive pjesëmarrëse në këtë procedurë prokurimi dhe sipas këtij klasifikimi duhet të skualifikohen
shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Leksi Security”
shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva” shpk dhe të shtohen
arsyet e skualifikimit për shoqëritë “Flena RB” shpk, “Hoxha Security” shpk, “Oktapus” shpk, “Res
03” shpk, “Firdeus Security” shpk, pasi nuk përmbushin kërkesat e vendosura nga AK në DST.
Operatorët Ekonomikë
Vlerat të ofertuara
Refuzuar
Arbana
0,00
Po
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Firdeus Security
Flena RB
Hoxha Security
Oktapus
Res 03
Safe
Anakonda Security
Dea Security
Firdeus Security Group
Leksi Security
Mandi 2K
Nazeri 2000
S.S.X
Snajper Security
Trezhnjeva

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32

Po
Po
Po
Po
Po
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo

AK duhet të skualifikojë shoqëritë “Anakonda Security” shpk, “Snajper Security” shpk dhe të shtohen
arsyet e skualifikimit për shoqërinë “Hoxha Security” shpk, pasi këto shoqëri nuk pëmbushin kërkesën
e dhëne në dst pika 2.13, pasi nuk kanë paraqitur 10 çertifikata të vlefshme brenda afatit 4 vjeçar.
AK duhet të skualifikojë shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group”
shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva”
shpk dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqëritë “Flena RB” shpk, “Hoxha Security” shpk
“Oktapus” shpk, “Res 03” shpk, pasi këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë në dst kapaciteti
teknik pika 2, pasi nuk kanë paraqitur aktin e miratimit të vlefshëm brenda afatit 2 vjeçar së bashku me
lista e dokumentacionit dhe e pajisjev në bazë të Udhëzimit të MB nr 130, datë 05.03.2018 sipas
kërkesës në dst.
AK duhet të skualifikojë shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group”
shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva”
shpk dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqëritë “Flena RB” shpk, “Hoxha Security” shpk,
“Oktapus” shpk, “Res 03” shpk, pasi këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë në dst kapaciteti
teknik pika 2.3.4 pasi nuk kanë paraqitur AKEP me zonë mbulimi Kavajën radiokomunikim dhe alarm.
AK duhet të skualifikojë shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group”
shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva”
shpk dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqëritë “Flena RB” shpk, “Hoxha Security” shpk
“Oktapus” shpk, “Res 03” shpk, pasi këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë në dst kapaciteti
teknik pika 2.3.7, pasi nuk kanë paraqitur deklaratë se marrin përsipër të aktivizojnë dhe ç'aktivizojnë
e sinjalin e alarmit të institucionit sipas kërkesës së dhënë në dst.
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AK duhet të skualifikojë shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group”
shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva”
shpk dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqëritë “Flena RB” shpk, “Hoxha Security” shpk
“Oktapus” shpk, “Res 03” shpk, pasi këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë në dst kapaciteti
teknik pika 2.3.6, pasi nuk kanë paraqitur analizën e kostos dhe preteventivin për vendroje sipas
kërkesës së dhënë në dst.
AK duhet të skualifikojë shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group”
shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva”
shpk dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqëritë “Flena RB” shpk, “Hoxha Security” shpk,
“Oktapus” shpk, “Res 03” shpk, pasi këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë në dst kapaciteti
teknik pika 2.3.8, pasi nuk kanë paraqitur vërtetim për Taksat Vendore për vitin 2018 sipas kërkesës së
dhënë në dst.
Pra AK duhet të skualfikojë shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security
Group” shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk,
“Trezhnjeva” shpk dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqëritë “Flena RB” shpk, “Hoxha
Security” shpk, “Oktapus” shpk, “Res 03” shpk dhe ‘Firdeus Security” shpk, pasi nuk plotësojnë
kriteret e dhëna në dst.
Shpresojmë që ankesa jonë të merret në konsideratë, pasi do të jemi të detyruar në ndjekjen e të gjitha
shkallëve të tjera të ankimimit.
II.6. Me anë të shkresës nr.293/2 prot., datë 17.05.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankesës së operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar atë.
II.7. Në datën 22.05.2019 operatori ekonomik “Dea Security” shpk ka paraqitur ankesë në Komisionin
e Prokurimit Publik, duke zvogëluar objektin e ankesës, si më poshtë:
Nga ana e KVO në datën 13.05.2019 në mënyrë elektronike është dërguar njoftim mbi klasifikimin e
shoqërive pjesëmarrëse në këtë procedurë prokurimi dhe sipas këtij klasifikimi duhet të skualifikohen
shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Leksi Security”
shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva” shpk dhe të shtohen
arsyet e skualifikimit për shoqëritë “Flena RB” shpk, “Hoxha Security” shpk, “Oktapus” shpk, “Res
03” shpk, “Firdeus Security” shpk, pasi nuk përmbushin kërkesat e vendosura nga AK në DST.
Operatorët Ekonomikë
Vlerat të ofertuara
Refuzuar
Arbana
0,00
Po
Firdeus Security
0,00
Po
Flena RB
0,00
Po
Hoxha Security
0,00
Po
Oktapus
0,00
Po
Res 03
0,00
Po
Safe
6.320.436,32
Jo
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Anakonda Security
Dea Security
Firdeus Security Group
Leksi Security
Mandi 2K
Nazeri 2000
S.S.X
Snajper Security
Trezhnjeva

6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32
6.320.436,32

Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo

AK duhet të skualifikojë shoqëritë “Anakonda Security” shpk, “Snajper Security” shpk dhe të shtohen
arsyet e skualifikimit për shoqërinë “Hoxha Security” shpk, pasi këto shoqëri nuk pëmbushin kërkesën
e dhëne në dst pika 2.13, pasi nuk kanë paraqitur 10 çertifikata të vlefshme brenda afatit 4 vjeçar.
AK duhet të skualifikojë shoqëritë “Safe” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Leksi Security” shpk,
“Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva” shpk dhe të shtohen arsyet e
skualifikimit për shoqëritë “Flena RB” shpk, “Hoxha Security” shpk “Oktapus” shpk, “Res 03” shpk,
pasi këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë në dst kapaciteti teknik pika 2, pasi nuk kanë
paraqitur aktin e miratimit të vlefshëm brenda afatit 2 vjeçar së bashku me lista e dokumentacionit dhe
e pajisjev në bazë të Udhëzimit të MB nr 130, datë 05.03.2018 sipas kërkesës në dst.
AK duhet të skualifikojë shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group”
shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva”
shpk dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqëritë “Flena RB” shpk, “Hoxha Security” shpk,
“Oktapus” shpk, “Res 03” shpk, pasi këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë në dst kapaciteti
teknik pika 2.3.4 pasi nuk kanë paraqitur AKEP me zonë mbulimi Kavajën radiokomunikim dhe alarm.
AK duhet të skualifikojë shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group”
shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva”
shpk dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqëritë “Flena RB” shpk, “Hoxha Security” shpk
“Oktapus” shpk, “Res 03” shpk, pasi këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë në dst kapaciteti
teknik pika 2.3.7, pasi nuk kanë paraqitur deklaratë se marrin përsipër të aktivizojnë dhe ç'aktivizojnë
e sinjalin e alarmit të institucionit sipas kërkesës së dhënë në dst.
AK duhet të skualifikojë shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group”
shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva”
shpk dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqëritë “Flena RB” shpk, “Hoxha Security” shpk
“Oktapus” shpk, “Res 03” shpk, pasi këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë në dst kapaciteti
teknik pika 2.3.6, pasi nuk kanë paraqitur analizën e kostos dhe preteventivin për vendroje sipas
kërkesës së dhënë në dst.
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AK duhet të skualifikojë shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group”
shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva”
shpk dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqëritë “Flena RB” shpk, “Hoxha Security” shpk,
“Oktapus” shpk, “Res 03” shpk, pasi këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë në dst kapaciteti
teknik pika 2.3.8, pasi nuk kanë paraqitur vërtetim për Taksat Vendore për vitin 2018 sipas kërkesës së
dhënë në dst.
Pra AK duhet të skualfikojë shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security
Group” shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk,
“Trezhnjeva” shpk dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqëritë “Flena RB” shpk, “Hoxha
Security” shpk, “Oktapus” shpk, “Res 03” shpk dhe ‘Firdeus Security” shpk, pasi nuk plotësojnë
kriteret e dhëna në dst.
Shpresojmë që ankesa jonë të merret në konsideratë, pasi do të jemi të detyruar në ndjekjen e të gjitha
shkallëve të tjera të ankimimit.
II.8. Në datën 13.05.2019, operatori ekonomik “Firdeus Security” shpk është njoftuar elektronikisht
lidhur me skualifkimin e ofertës së paraqitur prej tij në procedurën e mësipërme të prokurimit me
pretendimin si më poshtë:
“Performanca nuk plotëson kriteret ligjore mbasi numri i punonjësve të shërbimit të deklaruar në
marrdhënje pune nuk përputhet me nr e punonjësve sipas kontratave.”.
II.9. Operatori ekonomik “Firdeus Security” shpk, në datën 17.05.2019 ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar vendimin për skualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij në
procedurën e mësipërme të prokurimit, sipas pretendimeve si më poshtë vijon:
SHPSF “Firdeus Security” shpk paraqiti ofertën e saj në procedurën e prokurimit me objekt: "Shërbim
me roje në Tiranë e Kavajë – Marrëveshje kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë
të përcaktuara – me afat 12 muaj” me autoritet kontraktor Agjencia Rajonale e Shërbiimit Veterinar
dhe Mbrojtjes së Bimëve, me të fundit për dorëzuimin e ofertave 26.04.2019.
Në datë 13.05.2019 u njohëm me mesazhin elektronik për klasifikimin përfundimtar të ofertave, ku
njoftohemi se oferta jonë është skualifikuar me argumentin si më poshtë:
“Performanca nuk plotëson kriteret ligjore mbasi numri i punonjësve të shërbimit të deklaruar në
marrdhënie pune nuk përputhet me numrin e punonjësve sipas kontratave.”.
Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit, pasi nëse do i referohemi modifikimit të dokumentave të tenderit
të publikuara në SPE rezulton se edhe me ndryshimin e dokumentave të tenderit me emërtimin
“SHËRBIME roje 2019 për tu modifikuar” të datës 12.04.2019, qoftë edhe me ndryshimin e DST me
emërtimin “Kriteret e kualifikimit për shërbimin e rojeve” pot ë datës 12.04.2019 nuk rezulton të jetë i
vendosur ndonjë kriter i cili të përcaktojë se operatori ekonomik duhet të ketë të njëjtë numrin e
punonjësve të deklaruar me atë të kontratave dhe këtë gjë ta shprehi vërtetimi i performancës i lëshuar
nga DVP Tiranë.
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Në këto kushte pretendimi i KVO-së se: “Performanca nuk plotëson kriteret ligjore mbasi numri i
punonjësve të shërbimit të deklaruar në marrdhënie pune nuk përputhet me numrin e punonjësve sipas
kontratave” është i pambështetur në kriter. KVO ka përdorur për skualifikim një kriter i cili nuk është i
kërkuar në DT, gjë që vjen në kundërshtim me nenin 55/2, të LPP, i cili thotë, citoj: “2. Autoriteti
kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me
procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter që
nuk është i përfshirë në dokumentat e tenderit.”.
Përsa më sipër, kërkojmë:
a. Shfuqizimin e vendimit të KVO për skualifikimin e ofertës sonë, duke e kualifikuar atë.
II.10. Me anë të shkresës nr.292/1 prot., datë 17.05.2019, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankesës së operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar atë.
II.11. Në datën 20.05.2019 operatori ekonomik “Firdeus Security” shpk ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si në ankesën e ngritur pranë
autoritetit kontraktor.
II.12. Nëpërmjet shkresës nr. 315/1 prot., datë 03.06.2019, protokolluar me tonën në datën 03.06.2019
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.
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 operatorit ekonomik “Dea Security” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Anakonda Security” shpk dhe “Snajper Security”
shpk me arsyetimin se “AK duhet të skualifikojë shoqëritë “Anakonda Security” shpk, “Snajper
Security” shpk, pasi këto shoqëri nuk pëmbushin kërkesën e dhëne në dst pika 2.13, pasi nuk kanë
paraqitur 10 çertifikata të vlefshme brenda afatit 4 vjeçar” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1 Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 2.1.3 dhe pika 2.3.3 të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se operatorët ekonomikë ofertues duhet të
paraqesin:
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“Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin
fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 10 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë
Vendore qender Qarku që mbulon objektin e prokurimit (objekti i prokurimit mbulon qarkun Tiranë
qytetet, Kavajë e Tiranë).”.
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektornike operatorët ekonomikë “Anakonda
Security” shpk dhe “Snajper Security” shpk, në përmbushje të kritereve sa më sipër ka dorëzuar
përkatësisht dokumentacionin si vijon:
 Vërtetim nr.469/2 prot, datë 17.01.2019 mbi performancën e subjektit Sh.p.s.f “Anakonda
Security” shpk, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë, ku numri i punonjësve të
shërbimit gjithsej është 18 (tetëmbëdhjetë) punonjës 1.3.A, e pa shoqëruar me listën emërore të
punonjësve të shërbimit dhe 10 (dhjetë) çertifikatat punonjësish shërbimi, të cilat janë brenda
afatit 4 vjeçar.
 Vërtetim nr.599/7 prot, datë 22.02.2019 mbi performancën e subjektit Sh.p.s.f “Snajper
Security” shpk, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë, ku numri i punonjësve të
shërbimit gjithsej është 27 (njëzet e shtatë) punonjës 1.3.A, e shoqëruar me listën emërore të
punonjësve të shërbimit të pa vulosur dhe të pa firmosur, si dhe 20 (njëzetë) çertifikatat
punonjësish shërbimi, të cilat janë brenda afatit 4 vjeçar.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret 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.1.4. Në nenin 53, pika 3 të Ligjit Nr. 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 dokumentat e tenderit...”.
III.1.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, parashikohet si më poshtë: “Për të provuar kapacitetet
teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale,
kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
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ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.1.6. Neni 5 i Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikon shprehimisht se:
“1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është kompetencë e Drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.
2. Certifikimi i punonjësit të shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut.
3. Vendimet e certifikimit, sipas përcaktimeve në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen duke u bazuar
respektivisht në mendimin paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC-së.
4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe drejtuesit teknik bëhet brenda 45 ditëve, ndërsa për
punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30 ditëve nga dita e plotësimit të formularit të kërkesës për
aplikim.
5. Certifikata është e vlefshme për 4 vjet me të drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për
drejtuesin teknik dhe punonjësin e shërbimit.”.
III.1.7. Referuar legjislacionit në fuqi për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për
kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike,
financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të
kontratës në respekt të nenit 46 pika 1 gërma “b”, të Ligjit Nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “[…] aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se
zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe
personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës […]”
III.1.8. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk, për skualifikimin
e ofertës së operatorëve ekonomikë “Anakonda Security” shpk dhe “Snajper Security” shpk, KPP
konstaton se ofertuesi “Anakonda Security” shpk ka paraqitur 10 (dhjetë) certifikata punonjësish
shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike të lëshuara nga DVP Tiranë, të cilat janë brenda afatit 4-vjeçar
të vlefshmërisë të parashikuar në nenin 5, pika 5, të Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike”, ndërsa ofertuesi “Snajper Security” shpk ka paraqitur 20 (njëzetë) certifikata punonjësish
shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike të lëshuara nga DVP Tiranë, të cilat janë brenda afatit 4-vjeçar
të vlefshmërisë të parashikuar në nenin 5, pika 5, të Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike”.
Konstatohet se autoriteti kontraktor në këtë procedurë prokurimi ka përcaktuar kërkesën për paraqitjen
e 10 (dhjetë) certifikata punonjësish shërbimi të lëshuara nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut që
mbulon objektin e prokurimit. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se shoqëritë
“Anakonda Security” shpk dhe “Snajper Security” shpk e kanë plotësuar kërkesën për kualifikim të
dhënë nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi secila prej këtyre shoqërive ka paraqitur
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një numërin e kërkuar të certifikatave të punonjësve të shërbimit, si dhe këto certifikata janë brenda
afatit 4-vjeçar të vlefshmërise të parashikuar në nenin 5, pika 5, të Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin
privat të sigurisë fizike
Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatorët ekonomikë “Anakonda Security”
shpk dhe “Snajper Security” shpk, e përmbushin kriterin e përcaktuar në shtojcën 7“Kriteret e veçanta
të kualifikimit” pika 2.1.3 “Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë”, të procedurës së prokurimit
objekt shqyrtimi, pasi ka paraqitur 10 (dhjetë) çertifikata të vlefshme për punonjësit e shërbimit po aq
sa ka kërkuar autoriteti kontraktor në këtë kriter.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Dea Security” shpk, nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Safe” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Leksi
Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva” shpk, me
arsyetimin se: “këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë në dst kapaciteti teknik pika 2, pasi nuk
kanë paraqitur aktin e miratimit të vlefshëm brenda afatit 2 vjeçar së bashku me lista e
dokumentacionit dhe e pajisjev në bazë të Udhëzimit të MB nr 130, datë 05.03.2018 sipas kërkesës në
dst”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” pika 2.3.2 te “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
“2. Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit miratuar nga DVPolicise Qarkut , që mbulon objektin e
prokurimit(objekti i prokurimit mbulon qarkun Tirane, qytetet, Kavaje e Tirane)
a. ,i cili duhet të jetë lëshuar brënda 2 viteve nga data e hapjes së ofertave, mbështetur në kreun
VII, gërma “d” pika 5 të Udhëzimit nr.130, datë 05.03.2018 “Për funksionimin e shërbimit
privat të sigurisë fizike” përcaktohet se:
b. .Miratimi i qëndrës së kontrollit të SHPSF bëhët nga drejtori i DVP bazuar në vendimin e KSHKCsë, cdo dy vjet, sipas modelit bashkëngjitur këtij udhëzimi. Në aktin e miratimit bashkëlidhur
vendoset lista e dokumentacionit dhe e pajisjevne baze te Udhezimit te MB nr 130 date
05.03.2018.”.
III.2.2. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, në përmbushje të kriterit të
mësipërm, operatorët ekonomikë “Safe” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Leksi Security” shpk,
“Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva” shpk kanë dorëzuar:
- Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr.264/191 protokolli, datë 10.10.2018 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë me anë të së cilës vërtetohet se: Subjekti “Safe” Nr. NIPT:
K41424040P. “Bazuar në kërkesën e nenit 22 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”
dhe Kapitulli V, gërma “b” dhe “c” të Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr.130 datë
05.03.2018 “Për funksionmin e shërbimit privat të sigurisë fizike” dhe vendimit nr.264/189, datë
09.10.2018 të Komisionit të KSHKÇ-së në D.V.P Tiranë miratoj “Qendrën e Kontrollit të Shoqërisë
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Private të Sigurisë Fizike “Safe” nënkategoria I.3.A gjendet e përshtatshme për të kryer detyrën e
drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike.”.
- Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr.170/28 protokolli, datë 13.02.2019 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë me anë të së cilës vërtetohet se: Subjekti “Firdeus Security
Group” Nr. NIPT: L22309011R. “Bazuar në kërkesën e nenit 22 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin
privat të sigurisë fizike” dhe Kapitulli V, gërma “b” dhe “c” të Udhëzimit të Ministrit të Punëve të
Brendshme nr.130 datë 05.03.2018 “Për funksionmin e shërbimit privat të sigurisë fizike” dhe
vendimit nr.170/26, datë 12.02.2019 të Komisionit të KSHKÇ-së në D.V.P Tiranë miratoj “Qendrën e
Kontrollit të Shoqërisë Private të Sigurisë Fizike “Firdeus Security Group” nënkategoria I.3.A gjendet
e përshtatshme për të kryer detyrën e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë
fizike.”.
- Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr.484/125 protokolli, datë 11.04.2017 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë me anë të së cilës vërtetohet se: Subjekti “Leksi Security” Nr.
NIPT: L31519018N. “Bazuar në kërkesën e nenit 22 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike” dhe Kapitulli V, gërma “b” dhe “c” të Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr.157
datë 01.04.2015 “Për funksionmin e shërbimit privat të sigurisë fizike” miratoj “Qendrën e Kontrollit
të Shoqërisë Private të Sigurisë Fizike “Leksi Security” nënkategoria I.3.A gjendet e përshtatshme për
të kryer detyrën e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike.”.
- Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr.738/20 protokolli, datë 24.07.2018 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë me anë të së cilës vërtetohet se: Subjekti “Mandi 2K” Nr. NIPT:
K31707026S. “Bazuar në kërkesën e nenit 22 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”
dhe Kapitulli V, gërma “b” dhe “c” të Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr.130 datë
05.03.2018 “Për funksionmin e shërbimit privat të sigurisë fizike” dhe vendimit nr.738/19, datë
13.07.2018 të Komisionit të KSHKÇ-së në D.V.P Tiranë miratoj “Qendrën e Kontrollit të Shoqërisë
Private të Sigurisë Fizike “Leksi Security” nënkategoria I.3.A gjendet e përshtatshme për të kryer
detyrën e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike.”.
- Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr.444/109 protokolli, datë 10.10.2018 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë me anë të së cilës vërtetohet se: Subjekti “S.S.X” Nr. NIPT:
J61817070O. “Bazuar në kërkesën e nenit 22 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”
dhe Kapitulli V, gërma “b” dhe “c” të Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr.130 datë
05.03.2018 “Për funksionmin e shërbimit privat të sigurisë fizike” dhe vendimit nr.444/107, datë
09.10.2018 të Komisionit të KSHKÇ-së në D.V.P Tiranë miratoj “Qendrën e Kontrollit të Shoqërisë
Private të Sigurisë Fizike “S.S.X” nënkategoria I.3.A gjendet e përshtatshme për të kryer detyrën e
drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike.”.
- Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr.273/36 protokolli, datë 12.10.2018 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë me anë të së cilës vërtetohet se: Subjekti “Snajper Security” Nr.
NIPT: K77217701L. “Bazuar në kërkesën e nenit 22 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike” dhe Kapitulli V, gërma “b” dhe “c” të Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr.130
datë 05.03.2018 “Për funksionmin e shërbimit privat të sigurisë fizike” dhe vendimit nr.273/34, datë
09.10.2018 të Komisionit të KSHKÇ-së në D.V.P Tiranë miratoj “Qendrën e Kontrollit të Shoqërisë
Private të Sigurisë Fizike “Snajper Security” nënkategoria I.3.A gjendet e përshtatshme për të kryer
detyrën e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike.”.
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- Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr.273/36 protokolli, datë 12.10.2018 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë me anë të së cilës vërtetohet se: Subjekti “Trezhnjeva” Nr. NIPT:
K19303605O. “Bazuar në kërkesën e nenit 22 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike” dhe Kapitulli V, gërma “b” dhe “c” të Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr.130
datë 05.03.2018 “Për funksionmin e shërbimit privat të sigurisë fizike” dhe vendimit nr.270/76, datë
22.06.2018 të Komisionit të KSHKÇ-së në D.V.P Tiranë miratoj “Qendrën e Kontrollit të Shoqërisë
Private të Sigurisë Fizike “Trezhnjeva” nënkategoria I.3.A gjendet e përshtatshme për të kryer detyrën
e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike.”.
III.2.3. Në nenin 46 pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar
prashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson
të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohet dhe jodiskriminuese” Në nenin 53 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” të 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, pa rënë ndesh me përcaktimet e
nenit 54 të këtij ligji.”.
III.2.4. Në nenin 22 të ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikohet se: “1.
Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të sigurisë fizike, në çdo njësi administrative që
ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli, ku të tregohet adresa e saj fizike dhe elektronike, si
dhe stema me emërtimin e shoqërisë. 2. Qendra e kontrollit të shërbimit kryen detyrat e drejtimit,
mbikëqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike. 3. Qendra e kontrollit duhet të jetë e
pajisur me mjetet e ndërlidhjes, komunikimit e vëzhgimit dhe të veprojë 24 orë në ditë”.
III.2.5. KPP gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të
krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me
sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në
përputhje me këto dokumenta, duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.2.6. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se Aktet e Miratimit për Qendrën e
Kontrrollit të SHPSF-ve “Safe” shpk, “Firdeus Security Group” shpk “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk,
“Snajper Security” shpk dhe “Trezhnjeva” shpk, të lëshuara nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë
vërtetojnë se subjektet e sipërpërmendura kanë të miratuar Qendrat e Kontrrollit respektive bazuar në
nenin 22, të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, Udhëzimin e Ministrit të
Brendshëm nr.130, datë 05.03.2018 “Për funksionmin e shërbimit privat të sigurisë fizike” dhe
vendimeve respektive të KSHKÇ-së në D.V.P Tiranë, ndërsa Akti Miratimit për Qendrën e Kontrollit
të SHPSF nr.484/125 protokolli, datë 11.04.2017 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë
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vërtetohet se: “Subjekti “Leksi Security” Nr. NIPT: L31519018N. “Bazuar në kërkesën e nenit 22 të
ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” dhe Kapitulli V, gërma “b” dhe “c” të
Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr.157 datë 01.04.2015 “Për funksionmin e shërbimit
privat të sigurisë fizike” miratoj “Qendra e Kontrollit të Subjektit “SHPSF “Leksi Security”
nënkategoria I.3.A gjendet e përshtatshme për të kryer detyrën e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit
të veprimtarisë së sigurisë fizike.”. Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrrollit për shoqërinë “Leksi
Security” shpk është lëshuar në zbatim të ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” si
edhe aktit nënligjor në fuqi në kohën e lëshimit dhe konkretisht të Udhëzimit të Ministrit të Punëve të
Brendshme nr.157, datë 01.04.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike” (i
shfuqizuar).
III.2.7. Në Udhëzimin Nr. 157, datë 1.4.2015 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit
Privat të Sigurisë Fizike” Kapitulli VI, gërma “B” dhe “C” parashikohej se: “1. Shoqëritë private të
sigurisë fizike që ushtrojnë aktivitet në një ose disa njësi administrative duhet të kenë qendër kontrolli
në çdo njësi administrative, ku të tregohet adresa fizike dhe elektronike, si dhe stema e shoqërisë. 2.
Subjektet e SHPSF-ve që ushtrojnë veprimtarinë në disa njësi administrative, duhet të kenë qendër
kontrolli me sistem ndërlidhjeje dhe marrje të sinjaleve të alarmit dhe sinjalit video në çdo njësi
administrative. 3. Subjektet e licencuara për shërbimin privat të sigurisë fizike janë të detyruara të
përdorin mjete dhe pajisje elektronike në veprimtarinë e sigurisë fizike. 4. Qendra e kontrollit të jetë e
pajisur me sistem ndërlidhës e radiokomunikim dhe radioalarm, të cilat bëjnë të mundur marrjen në
kohë të sinjaleve të alarmit dhe sigurimin e pandërprerë të radiondërlidhjes pranë çdo objekti në
ruajtje. 5. Serveri bazë të jetë i pajisur me qendrën multifunksionale ku të ketë sistemin bazë të marrjes,
përpunimit dhe ruajtjes së sinjaleve të alarmit, të marrjes dhe administrimit të të dhënave, në të gjitha
rrugët e sigurimit, radio, GPS-GPRS, GPRS, ADSL dhe ruajtjes së sinjalit video. 6. Subjekti i shërbimit
privat të sigurisë fizike duhet të pajiset nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP)
me autorizim individual. 7. Miratimi i qendrës së kontrollit të SHPSF-ve bëhet me komision nga sektori
i rendit publik i Drejtorisë së Policisë Vendore. Në aktin e miratimit bashkëlidhur vendoset lista e
dokumentacionit dhe e pajisjeve të mëposhtme. C. Organizimi i shërbimit në qendrën e kontrollit 1.
Qendra e kontrollit kryen detyra për drejtimin, menaxhimin dhe kontrollin e dinamikës të SHPSF- së,
për ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike dhe private, të personave, si dhe veprimtarive socialkulturore sportive fetare e politike dhe sigurimin e vlerave monetare dhe sendeve të çmuara gjatë
transportit. 2. Për verifikimin e sinjaleve të alarmit të SHPSF-së organizojnë shërbim me grupe
shërbimi të pajisur me armatim, me mjete speciale për ndërhyrje në raste emergjence, si dhe automjete,
motorë për lëvizjen e tyre. 3. Qendra e kontrollit vendoset në ambientet e SHPSF-së dhe të ofrojë
kapacitetin dhe potencialin e duhur teknik për realizimin e veprimtarisë të ruajtjes dhe sigurisë fizike.
Çdo subjekt i SHPSF-së duhet të ketë në administrim qendrën e tij të kontrollit (pronësi/qira) në çdo
njësi administrative që ushtron aktivitetin e saj. 4. Qendra e kontrollit realizon monitorimin me anë të
sistemit të kamerave të cilësisë së lartë, gjurmimin dhe lokalizimi në kohë reale të automjeteve
nëpërmjet sistemit GPS/GPRS, si dhe marrja dhe verifikimi i sinjaleve të alarmit (sinjal grabitje, sinjal
zjarri) nëpërmjet mënyrave të ndryshme, si: a) nëpërmjet telefonit celular (GSM); b) nëpërmjet
telefonit fiks (Contact ID); c) nëpërmjet rrugëve valore (radio). 5. Detyrat e punonjësit të shërbimit
(operatorit) të SHPSF-së: 9 a) rregulloren e funksionimit të shërbimit në sallën operative; b) librin e
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instruktazhit me pjesë (ekstrat) nga aktet normative; c) evidencën e regjistrimit të sinjaleve të alarmit;
ç) librin e shënimeve; d) numëratorin telefonik të drejtuesve të shoqërisë, të punonjësve të shërbimit
sipas objekteve, të titullarëve të subjekteve që shoqëria ka lidhur kontrata dhe të shërbimeve të
urgjencës dhe të sallave operative të Policisë së Shtetit; dh) librin e marrjes dhe dorëzimit të shërbimit;
e) evidenca e regjistrimit të bisedave telefonike me celularë; ë) kasafortë metalike për mbajtjen e
armatimit dhe pajisjeve speciale; f) shërbimi në qendrën e kontrollit kryhet nga punonjësi ishërbimit
(operatori ) 24 orë në 24. 6. Pajisjet e qendrës së kontrollit dhe të dhënat e siguruara nga përdorimi i
tyre vihen në dispozicion sa herë që kërkohet nga Policia e Shtetit, organet e prokurorisë, sipas
legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale.”.
III.2.8. Me anë të Udhëzimit Nr. 308 datë 22.5.2017 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të Punonjësve të Shpsf-së” u
shfuqizua Udhëzimi Nr. 157, datë 1.4.2015 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit
Privat të Sigurisë Fizike”. Në kreun VI Mjetet, pajisjet e shërbimit dhe Qendra e Kontrollit të SHPSFve gërma “B” pika 6 të Udhëzimit Nr. 308 datë 22.5.2017 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin
e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të Punonjësve të Shpsf-Së”
parashikohet se “Miratimi i Qendrës së Kontrollit të SHPSF-ve bëhet me komision nga Sektori i Rendit
Publik në Drejtorinë Vendore të Policisë, me afat 4 vjet, sipas modelit bashkëlidhur këtij udhëzimi. Në
aktin e miratimit, bashkëlidhur vendoset lista e dokumentacionit dhe e pajisjeve.”.
III.2.9. Me anë të Udhëzimit Nr. 130, datë 5.3.2018 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike” u shfuqizua Udhëzimi nr Nr. 308 datë 22.5.2017 të Ministrit të
Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të
Punonjësve të Shpsf-së” Në kreun VII “Uniforma, Mjetet, Pajisjet e Shërbimit, Dokumenti i
Identifikimit të Punonjësit Të Shpsf-së” gërma “C” të Udhëzimit Nr. 130, datë 5.3.2018 të Ministrit të
Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit Privat Të Sigurisë Fizike” parashikohej se: “5. Miratimi i
Qendrës së Kontrollit të SHPSF-ve bëhet nga drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë, bazuar në
vendimin e KSHKC-së, në çdo dy vjet, sipas modelit bashkëlidhur këtij udhëzimi. Në aktin e miratimit
bashkëlidhur vendoset lista e dokumentacionit dhe e pajisjeve”.
Gjithashtu në Kreun IX “ Dispozitat Përfundimtare” pika 6 të Udhëzimit Nr. 130, datë 5.3.2018 të
Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit Privat Të Sigurisë Fizike” parashikohet se “6.
Aktet e nxjerra në zbatim të udhëzimit nr. 308, datë 22.5.2017, të ministrit të 10 Punëve të Brendshme,
“Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të punonjësve
të SHPSF-së”, mbeten në fuqi.”.
III.2.10. Gjithashtu, për një shqyrtim të drejtë të pretendimit të operatorit ekonomik ankimues,
Komisioni i Prokurimit Publik referuar dhe praktikës së tij tashmë të konsoliduar, si dhe rasteve
analoge të mëparshme sqaron se Aktet e Miratimit për Qendrat e Kontrollit të SHPSF-ve të miratuara
në zbatim të Udhëzimeve të Ministrit të Brendshëm nr.157 datë 01.04.2015 dhe nr.308 datë 22.05.2017
kanë qenë pa afat dhe se këto akte do të konsiderohen të vlefshme deri në momentin e kryerjes së
procedurave të miratimit apo refuzimit nga Drejtoritë Vendore të Policisë në zbatim të kërkesave të
Udhëzimit Ministrit të Brendshëm nr.130 datë 05.03.2018.
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III.2.11. Sa më sipër arsyetuar, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se referuar ligjit nr. 75/2014
“Për shërbimin privat të sigurisë fizike” vlefshmëria e certifikimit të Qendrës së Kontrollit nuk është e
kufizuar në kohë (afat ligjor). Rregullimi i mëtejshëm i procedurës, mënyrës dhe afateve të
vlefshmërisë së certifikimit rregullohet nga akti nënligjor në zbatim të ligjit. Konkretisht, Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se subjektet “Safe” shpk, “Firdeus Security Group” shpk “Mandi 2K”
shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk dhe “Trezhnjeva” shpk kanë miratuar Qendrën e
Kontrrollit respektive në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Brendshëm nr.130, datë 05.03.2018 “Për
funksionmin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, i cili parashikon afat vlefshmërie 2-vjeçar në lidhje
më Aktin e Miratimit të Qendrës së Kontrrollit, pra këto akte miratimi janë brenda afatit të parashikuar
më sipër, ndërsa subjekti “Leksi Security” shpk ka miratuar Qendrën e Kontrollit me anë të Akt
Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr.484/125 protokolli, datë 11.04.2017 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit Tiranë, akt miratim i lëshuar në zbatim të Udhëzimit Nr. 157,
datë 1.4.2015 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”.
Referuar Udhëzimit në fuqi në kohën e lëshimit të Akt Miratimit, KPP konstaton se nuk parashikohej
afat vlefshmërie në lidhje me Aktin e Miratimit të Qendrës së Kontrollit të shoqërisë “Leksi Security”
shpk.
Gjithashtu, Udhëzimi pasardhës Nr. 308 datë 22.5.2017 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të Punonjësve të Shpsf-së” me anë
të të cilit u shfuqizua Udhëzimi Nr. 157, datë 1.4.2015 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike” parashikon afat vlefshmërie 4 vjeçar, dhe nuk shfuqizoi aktet e
nxjerra sipas udhëzimit paraardhës, ndërsa Udhëzimi aktual në fuqi parashikon afat vlefshmërie 2
vjeçar në lidhje me Akt Miratimin e Qendrës së Kontrollit dhe nuk shfuqizoi aktet e nxjerra sipas
udhëzimit paraardhës. KPP gjykon se marrëdhënia juridike rregullohet nga ligji/akti nënligjor në fuqi
në momentin e krijimit të saj.
III.2.12. Gjithashtu, KPP konstaton se në Vërtetimin “Për të dhënat e subjektit “Leksi Security” me
aktivitet në Qarkun e Tiranës” nr. 151/46 protokolli, datë 21.03.2019 lëshuar nga Drejtoria Vendore e
Policisë Tiranë, ndër të tjera konstatohet se operatori ekonomik “Leksi Security” shpk “Ka të miratuar
Qendër Kontrolli me Akt Miratimin për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr.484/125 protokolli, datë
11.04.2017 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit Tiranë. Akoma më tej, KPP gjykon se
në monitorimin e ushtrimit të veprimtarisë së subjekteve të ruajtjes dhe sigurisë fizike, rol të veçantë
kanë Drejtoritë vendore të Policisë së Shtetit, e cila ka konstatuar me anë të shkresës Vërtetim “Për të
dhënat e subjektit “Leksi Security” me aktivitet në Qarkun Tiranës” nr. 151/46 protokolli datë
21.03.2019 se ky operator ekonomik ka të miratuar Qendrën e Kontrollit. Gjithashtu, në rastin konkret,
referuar praktikës së Komisionit të Prokurimit Publik për raste analoge, ky akt do të konsiderohet i
vlefshëm deri në momentin e kryerjes së procedurave të miratimit apo refuzimit nga Drejtoritë Vendore
të Policisë në zbatim të kërkesave të Udhëzimit Ministrit të Brendshëm nr.130 datë 05.03.2018.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se referuar parashtrimevev të mësipërme, Aktet e Miratimit të
Qendrës së Kontrrollit të shoqërive Safe” shpk, “Firdeus Security Group” shpk “Mandi 2K” shpk,
“S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk dhe “Trezhnjeva” shpk dhe Akti i Miratimit për Qendrën e
Kontrollit të SHPSF nr.484/125 protokolli, datë 11.04.2017lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së
Shtetit Tiranë janë të vlefshëm në momentin e dorëzimit të ofertave.

17

Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Dea Security” shpk nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus
Security Group” shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk
dhe “Trezhnjeva” shpk, si dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqërinë “Firdeus Security” shpk
me arsyetimin se: “këto shoqëri nuk nuk kanë paraqitur AKEP me zonë mbulimi Kavajën
radiokomunikim dhe alarm”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” pika 2.3.4 te “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
“2.3.4. Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave për radiokomunikim
dhe alarm të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet
elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi vend ndodhja e objektit të prokurimit
(objekti i prokurimit mbulon qarkun Tiranë, qytetet, Kavajë e Tiranë).”.
III.3.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se operatorët ekonomikë
“Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Leksi Security” shpk,
“Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva” shpk dhe “Firdeus Security”
shpk, në përmbushje të kriterit sa më sipër kanë dorëzuar përkatësisht dokumentacionin si më poshtë:
 Shoqëria “Safe” shpk, Autorizim Individual me Nr.1155/1, datë 21.04.2017, ANEKS No 2/1
(AKEP-2017-SRK-000065)“Për caktim dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF.
Sisteme Radiokomunikimi, Zona ku ofrohet shërbimi “Tiranë, Durrës, Kavajë - 40 km”.
Autorizim Individual me Nr.1155/1, datë 21.04.2017, ANEKS No 3/1 (AKEP-2017-SRA000113)“Për caktimin dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF. Sistem Radioalarmi,
Zona ku ofrohet shërbimi “Tiranë, Durrës, Kavajë - 40 km”.
 Shoqëria “Anakonda Security” shpk, Autorizim Individual me Nr.107/1, datë 30.01.2018,
ANEKS No 2/1 (AKEP-2018-SRK-000196)“Për caktim dhe përdorim frekuencash në brezat
VHF, UHF. Sisteme Radiokomunikimi, Zona ku ofrohet shërbimi “Kavajë - 15 km”.
Autorizim Individual me Nr.107/1, datë 30.01.2018, ANEKS No 3/1 (AKEP-2018-SRA000194)“Për caktimin dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF. Sistem Radioalarmi,
Zona ku ofrohet shërbimi “Kavajë - 15 km”.
 Shoqëria “Firdeus Security Group” shpk, Autorizim Individual me Nr.AI-U1859, datë
28.04.2016, ANEKS No 2/1 (AKEP-2016-AI-U1859-1-1)“Për caktim dhe përdorim frekuencash
në brezat VHF, UHF. Sisteme Radiokomunikimi, Zona ku ofrohet shërbimi “Tiranë, Durrës,
Kavajë, Krujë – 45 km”.
Autorizim Individual me Nr.AI-U1859, datë 28.04.2016, ANEKS No 3/1 (AKEP-2016-AIU1859-2-2)“Për caktimin dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF. Sistem Radioalarmi,
Zona ku ofrohet shërbimi “Durrës – 10 km”.
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 Shoqëria “Leksi Security” shpk, Autorizim Individual me Nr.15/1, datë 10.01.2016, ANEKS No
2/1 – (AKEP-2016-SRK-000011)“Për caktim dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF.
Sisteme Radiokomunikimi, Zona ku ofrohet shërbimi “Tiranë, Durrës, Kavajë, Krujë – 40 km”.
Autorizim Individual me Nr.AI-U1384, datë 20.02.2014, ANEKS No 3/1 - (AKEP-2014-AIU1384-2-2)“Për caktimin dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF. Sistem Radioalarmi,
Zona ku ofrohet shërbimi “Tiranë, Krujë - 20 km”.
 Shoqëria “Mandi 2K” shpk, Autorizim Individual me Nr.1154/1, datë 25.04.2019, ANEKS No
2/1 – (AKEP-2019-SRK-000453)“Për caktim dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF.
Sisteme Radiokomunikimi, Zona ku ofrohet shërbimi “Kavajë – 15 km”.
Autorizim Individual me Nr.1154/1, datë 25.04.2019, ANEKS No 3/1 - (AKEP-2019-SRA000331)“Për caktimin dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF. Sistem Radioalarmi,
Zona ku ofrohet shërbimi “Kavajë – 15 km”.
 Shoqëria “S.S.X” shpk, Autorizim Individual me Nr.AI-U1613, datë 11.01.2016, ANEKS No 2/1
(AKEP-2015-AI-U1613-1-133)“Për caktim dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF.
Sisteme Radiokomunikimi, Zona ku ofrohet shërbimi “Tiranë, Kavajë – 40 km”.
Autorizim Individual me Nr.AI-U1613, datë 11.01.2016, ANEKS No 3/1 (AKEP-2015-AIU1613-2-132)“Për caktimin dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF. Sistem
Radioalarmi, Zona ku ofrohet shërbimi “Tiranë, Kavajë – 40 km”.
 Shoqëria “Snajper Security” shpk, Autorizim Individual me Nr.81, datë 18.01.2019, ANEKS No
2/1 – (AKEP-2018-SRK-000333)“Për caktim dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF.
Sisteme Radiokomunikimi, Zona ku ofrohet shërbimi “Kavajë – 5 km”.
Autorizim Individual me Nr.81, datë 18.01.2019, ANEKS No 3/1 - (AKEP-2018-SRA000273)“Për caktimin dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF. Sistem Radioalarmi,
Zona ku ofrohet shërbimi “Kavajë – 3 km”.
 Shoqëria “Trezhnjeva” shpk, Autorizim Individual me datë 01.01.2019, ANEKS – BREZAT
VHF, UHF, SHF dhe HF “Caktim frekuencash” Vendndodhja dhe të dhënat e zonës së
mbulimit për radikomunikim “Rrethet Tiranë, Durrës, Krujë – 50 km” dhe për radioalarm
“Qytetet Tiranë, Durrës, Krujë – 50 km”.
 Shoqëria “Firdeus Security” shpk, Autorizim Individual me Nr.2806, datë 28.12.2018, ANEKS
No 2/1 (AKEP-2018-SRK-000345)“Për caktim dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF.
Sisteme Radiokomunikimi, Zona ku ofrohet shërbimi “Tiranë, Durrës, Kavajë, Krujë – 45 km”.
Autorizim Individual me Nr.2806, datë 28.12.2018, ANEKS No 3/1 (AKEP-2018-SRA000280)“Për caktimin dhe përdorim frekuencash në brezat VHF, UHF. Sistem Radioalarmi,
Zona ku ofrohet shërbimi “Tiranë, Durrës, Kavajë, Krujë – 45 km”.
III.3.3. Në nenin 46 pika 1 gërma “a” dhe gërma “b” e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik i ndryshuar parashikohet se: “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e
kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
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a) kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale apo
tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për të cilat
do të lidhet kontrata;
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar
kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar
përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme,
vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.3.4. Në nenin 28 pika 5 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti kontraktor kërkon: a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të
lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose[…]”.
III.3.5.Në nenin 66, të Ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 "Për komunikimet elektronike në Republikën e
Shqipërisë", i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se: "AKEP-i lëshon një autorizim individual për
përdorimin e frekuencave, në përputhje me PKRF-në dhe Planin e Përdorimit të Frekuencave, për
caktimin dhe përdorimin e frekuencave sipas neneve 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 dhe 71 të këtij
ligji."
Në këto autorizime, përcaktohet edhe zona e mbulimit (neni 70, pika 1, e Ligjit të lartpermendur), ku
përcaktohet se "Autorizimi individual për përdorimin e frekuencave përmban: a) të dhëna për
përfituesin; b) frekuencat e përfituara; c) vendndodhjen dhe zonën e mbulimit; ç) afatin e vlefshmërisë
së autorizimit; d) kushtet, që duhet të përmbushen për shfrytëzimin e frekuencës së caktuar, sipas nenit
71 të këtij ligji".
III.3.6. Referuar sa më sipër, Komisioni gjykon se operatorët ekonomikë “Safe” shpk, “Anakonda
Security” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk,
“Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva” shpk dhe “Firdeus Security” shpk, me anë të dokumentacionit të
paraqitur dëshmojnë se disponojnë autorizim për radiokomunikim dhe radioalarm të lëshuar nga
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare përkatësisht me zonë mbulimi vendndodhja e
objektit të prokurimit, sipas përcaktimit të bërë në dokumentat e tenderit nga ana e autoritetit
kontraktor.
KPP gjykon se, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron, pasi operatorët ekonomikë “Safe” shpk,
“Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk,
“S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk dhe “Firdeus Security” shpk kanë paraqitur dokumentacion që
vërteton se kanë Autorizim Individual nga AKEP-i për radiokomunikim me zonë mbulimi qytetin e
Kavajës, ndërkohë që shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X”
shpk, “Snajper Security” shpk kanë paraqitur dokumentacion që vërteton se kanë Autorizim Individual
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nga AKEP-i për radioalarm me zonë mbulimi qytetin e Kavajës, ndërsa ofertuesit “Firdeus Security
Group” shpk, “Leksi Security” shpk dhe “Trezhnjeva” shpk me dokumentacionin e paraqitur vërtetojnë
se kanë Autorizim Individual nga AKEP-i për radioalarm me zonë mbulimi qytetin e Kavajës, pasi
referuar vendit të instalimit, distanca në kilometra e përcaktuar në autorizimin individual përkatëse,
përfshin në frekuencë distancën reale të qytetit me vendin ku do të kryhet shërbimit të dokumentave të
tenderit dhe konkretisht qytetin e Kavajës.
III.3.7. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të
kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta
për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës
në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje
me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën
përcaktohet se komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta,
që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus
Security Group” shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk
“Trezhnjeva” shpk, si dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqërinë “Firdeus Security” shpk me
arsyetimin se: “këto shoqëri nuk kanë paraqitur deklaratë se marrin përsipër të aktivizojnë dhe
ç'aktivizojnë e sinjalin e alarmit të institucionit sipas kërkesës së dhënë në dst”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” pika 2.3.7 te “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
“2.3.7. Ofertuesi merr përsiper monitorimin e sinjalit të alarmit. Për plotësimin e këtij kriteri subjekti
duhet të dorëzojë një deklarate se merr përsiper aktivizimin dhe ç‘aktivizimin e sinjalit të alarmit të
institucionit sipas orareve të përcaktuara nga institucioni. Aktivizimi dhe ç‘aktivizimi i sinjalit të
alarmit do realizohet nëpërmjet celularit, pa qeënë e nevojshme për të hyrë në godinën e institucionit.
Ç‘aktivizimi i sinjalit të alarmit jashtë orareve të përcaktuara, nëse është i nevojshëm (kur ka ngjarje të
rënda dhe është e domosdoshme hyrja e personelit jashtë orarit të aktivizimit të sinjalit të alarmit ),
bëhet me urdhër të drejtuesit të institucionit. Ky çaktivizim i sinjalit të alarmit do të dokumentohet në
librin e shërbimit të rojeve dhe evidentohen personat që kanë hyrë në godinë. Në rast të rënies së
alarmit, automatikisht njoftohet me mesazh Drejtuesi/personi i autorizuar/ Salla operative e
Komisiariatit të Policisë së Qarkut Tiranë.”.
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III.4.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se operatorët ekonomikë
ekonomikë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Leksi Security”
shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva” shpk dhe “Firdeus
Security” shpk kanë dorëzuar respektivisht dokumentacionin si më poshtë:
- Deklaratë për monitorimin e sinjalit të alarmit.
III.4.3. Në nenin 46, pika 1 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.4.4. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 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 dokumentat e tenderit...”.
III.4.5. Referuar sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatorët ekonomikë “Safe”
shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K”
shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva” shpk dhe “Firdeus Security” shpk kanë
plotësuar kriterin lidhur me dorëzimin e deklaratës për monitorimin e sinjalit të alarmit, pasi secili prej
tyre ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar në kriteret për kualifikim të dhëna në dokumentat e
tenderit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus
Security Group” shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk
“Trezhnjeva” shpk, si dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqërinë “Firdeus Security” shpk, me
arsyetimin se: “këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë në dst kapaciteti teknik pika 2.3.6, pasi
nuk kanë paraqitur analiznë e kostos dhe preteventivin për vendroje sipas kërkesës së dhënë në dst.”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.5.1. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, në pjesën
“Sqarim” autoriteti kontraktor ndër të tjera ka përcaktuar:
Sqarime
1.

Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon kuadri
ligjor ne lidhje me pagat, shtesat mbi page, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per
sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje me tre turne.
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2.

Bashkëlidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi për një roje dhe 1
vend-roje me 3 turne per 24 orë/dite, (4,98 roje) në muaj, sipas tabelës së
mëposhtme.Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në
analizen e kostos mujore të kryerjes së shërbimit
Nr.
Emërtimi
Vlera (Lek)
1 roje / muaj
Shpenzime për pagë bazë
1
Shtesë mbi pagë për turnin II
2
Shtesë mbi pagë për turnin III
3
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%
4
Vlera totale pa tvsh për 1 roje në muaj
Vlera totale me tvsh për 1 roje në muaj
Analiza e kostos
 Operatorët janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zërave të mësipërm, duke pasqyruar
të gjitha kostot për të cilat kanë detyrime ligjore në zbatim të VKM Nr. 809, datë 26.12.2018,
”Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i
Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për Shërbimin Privat të
Sigurisë Fizike”.
 Numri i punonjësve të nevojshëm të shërbimit për një vendroje me 3 turne, per 24 orë/dite të
llogaritet 4.98 roje (Orë pune/punonjës/muaj: 174 orë). Koeficienti i zëvëndësimit 1.66 për çdo
punonjës shërbimi).
 Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e preventivit (si
psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shëndetësore), rezultojnë të jenë nën
kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Vlerësimi i ofertave do të behet mbi bazën e vlerës së ofertës së dhenë për 1 roje/muaj
III.5.2. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” pika 2.3.6 te “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
“2.3.6. Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur. (Shih
Shtojca 1 - Sqarime)”.
III.5.3. Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se operatorët
ekonomikë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Leksi Security”
shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk, “Trezhnjeva” shpk dhe “Firdeus
Security” shpk, në përmbushje të kriterit sa më sipër ka paraqitur:
- Formularin e Ofertës
- Analizë kosto.
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III.5.4. Nga shqyrtimi i ofertave ekonomik të dorëzuar nga shoqëritë e sipërpërmendura rezulton se
kanë paraqitur formularin e ofertës sipas Shtojcës 1, si dhe analizën e kostos për një roje dhe një
vendroje në muaj.
III.5.5. Referuar nenit 53, pika 3 dhe 4 të LPP-së, ku përcaktohet 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, pa rënë
ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji. Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe
nëse ajo përmban devijime të vogla, të argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht
karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime
shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj”, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se formulari i ofertës i paraqitur nga shoqëritë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus
Security Group” shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security” shpk
“Trezhnjeva” shpk dhe “Firdeus Security” shpk janë sipas Shtojcës.1, si dhe nuk i mungon një nga
elementët dhe konkretisht analiza e kostos për një roje dhe një vendroje në muaj, sikurse është
përcaktuar në dokumentat e tenderit.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Dea Security” shpk nuk qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Firdeus
Security Group” shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “Snajper Security” shpk dhe
“Trezhnjeva” shpk, si dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqërinë “Firdeus Security” shpk me
arsyetimin se: “këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë në dst kapaciteti teknik pika 2.3.8, pasi
nuk kanë paraqitur vërtetim për Taksat Vendore për vitin 2018 sipas kërkesës së dhënë në dst”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.6.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” pika 2.3.6 te “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
“2.3.8 Vërtetim për Taksat Vendore për vitin 2018 sipas adresës që ka OE të shënuar.”
III.6.2. Në përmbushje të kriterit të mësipërm operatorët ekonomikë “Safe” shpk, “Anakonda Security”
shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Leksi Security” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper
Security” shpk, “Trezhnjeva” shpk dhe “Firdeus Security” shpk kanë dorëzuar në Sistemin e Prokurimit
Elektronik (SPE) dokumentacionin si më poshtë:
Shoqëria “Safe” shpk ka dorëzuar “Ekstrakt Historik QKB” datë 29.01.2019 nga ku rezulton se
aktualisht kryen aktivitetin përkatësisht në këto adresa:


"Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njesia Bashkiake Nr.11, Rruga "Bernard Bilota", Kulla
"Haëai-Toëer" Nr.17, Pazar 2, Kati 1; “
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“Diber; DIBER; Peshkopi; ; PESHKOPI; 9 Lagjia Treg, Godine 2-kateshe te Zona Kadastrale
2932, Nr. Pasurie 25/93”
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 16.03.2018, lëshuar nga Bashkia
Tiranë.
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 21.03.2018, lëshuar nga Bashkia
Dibër.
Shoqëria “Anakonda Security” shpk ka dorëzuar “Ekstrakt Historik QKB” datë 14.03.2019 nga ku
rezulton se aktualisht kryen aktivitetin përkatësisht në këto adresa:






“Tirane; TIRANE; Tirane; Rruga Faik Konica, pallati nr 6, kati I”
“Vlore; VLORE; Vlore; Lagjja Lef Sallata, Rruga Aranit Serbi, Godinë 1 Katëshe Nr.1295”
“Vlore; VLORE; Vlore; Lagjja 10 Isa Boletini, rruga Sulejman Delvina, objekti nr. 200; ”
“Tirane; TIRANE; Tirane; Rruga Bab Rexha, Pallati 10/1, Kati i pare; ”
"Tirane; TIRANE; Tirane; Njesia Bashkiake nr 6, Kryqezimi i Rruges Bego Hoxha me Rrugen e
Kavajes, Objekti nr 1;”
 “Gjirokaster Tepelene Lagjja 15 Shtatori,Banese 1 Katshe,Numur32,Tepelene”
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 23.03.2018, lëshuar nga Bashkia
Vlorë.
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 26.03.2018, lëshuar nga Bashkia
Tepelenë.
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 22.03.2018, lëshuar nga Bashkia
Tiranë.
Shoqëria “Firdeus Security Group” shpk ka dorëzuar “Ekstrakt Historik QKB” datë 25.03.2019 nga
ku rezulton se aktualisht kryen aktivitetin përkatësisht në këto adresa:
 "Tirane, Bulevardi Gjergj Fishta, Pallati i Ri, perballe Diplomat 2.”
 “Durres; KRUJE; ; Thumane; Borizane; Boke e Kuqe, Borizane, Antea Cement”
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 07.11.2018, lëshuar nga Bashkia
Tiranë.
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 09.01.2019, lëshuar nga Bashkia
Krujë.
Shoqëria “Leksi Security” shpk ka dorëzuar “Ekstrakt Historik QKB” datë 24.04.2019 nga ku rezulton
se gjatë vitit 2018 ka kryer aktivitetin përkatësisht në këtë adresë:
 " TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga e Barrikadave, Pallati Albtoronto, Kati i 1, Hyrja 11”
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 04.12.2018, lëshuar nga Bashkia
Tiranë.
Shoqëria “Mandi 2K” shpk ka dorëzuar “Ekstrakt Historik QKB” datë 24.03.2019 nga ku rezulton se
aktualisht kryen aktivitetin përkatësisht në këto adresa:




"TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Nikolla Tupe, Pallati Verdhe 8 katesh, Kati i pare (1 )”
“Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga e Kavajes, Tek Birra Tirana, Porta kryesore
nr.1;”
"Vlore; SARANDE; Sarande; ; SARANDE; Parku i "Butrintit" Sarande”
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 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 13.10.2018, lëshuar nga Bashkia
Tiranë.
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 23.11.2018, lëshuar nga Bashkia
Sarandë.
Shoqëria “Snajper Security” shpk ka dorëzuar “Ekstrakt Historik QKB” datë 05.03.2019 nga ku
rezulton se aktualisht kryen aktivitetin përkatësisht në këto adresa:


"Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njesia Bashkiake Nr.4, Rruga Shefqet Kuka, Pallati
M.G.B, Shkalla 2”
 “Diber Burrel BURREL Lagjja Pjter Budi, Rruga Kont Uran ngjitur me gjykaten e rrethit
gjygjesor Mat”
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 13.04.2018, lëshuar nga Bashkia
Tiranë.
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 12.04.2018, lëshuar nga Bashkia
Mat.
Shoqëria “Trezhnjeva” shpk ka dorëzuar “Ekstrakt Historik QKB” datë 21.03.2019 nga ku rezulton se
aktualisht kryen aktivitetin përkatësisht në këto adresa:


“Kukes; TROPOJE; BAJRAM CURRI; BAJRAM CURRI; Lagjja Partizani, Rruga Jaho Salihi,
Pallati Nr.90/3, Shk.Nr.1, Ap. Nr.5.; “
 “Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njesia Bashkiake Nr.7 ish-Fusha e Aviacionit,God.
Nr.22, Pall. Nr.2, Kati I 3,Ap.9;”
 “Diber; DIBER; Peshkopi; ; PESHKOPI; Lagjja SMT Peshkopi;”
 “Shkoder; SHKODER; Shkoder; SHKODER; Lagjja 3 “Heronjet”,pall.12,Bashkia Shkoder;
 “Lezhe; LEZHE; Lezhe; ; LEZHE; Lagjja e Pompave, Burbulloj, Banesa Prenush Gega.;
 “Durres; DURRES; Durres; ; DURRES; Fshati Perlat,Banesa Cen Neza;
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 19.06.2018, lëshuar nga Bashkia
Tropojë.
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 19.04.2018, lëshuar nga Bashkia
Durrës.
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 26.03.2018, lëshuar nga Bashkia
Tiranë.
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë datë 27.02.2018, lëshuar nga
Bashkia Dibër.
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 27.04.2018, lëshuar nga Bashkia
Lezhë.
 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 20.06.2018, lëshuar nga Bashkia
Shkodër.
Shoqëria “Firdeus Security” shpk ka dorëzuar “Ekstrakt Historik QKB” datë 25.03.2019 nga ku
rezulton se aktualisht kryen aktivitetin përkatësisht në këto adresa:



"TIRANE Bulevardi "Gjergj Fishta", pallat i ri perballe Diplomat 2, kati i 3-te, hyrja e pare”
“Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Myslym Shyri, Pallati Nr.60, Shkalla 1, Ap.4”
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 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore të vitit 2018, datë 07.11.2018, lëshuar nga Bashkia
Tiranë.
III.6.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i
vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që
do të prokurohen dhe jodiskriminuese.” Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të
tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionion dhe besueshmërinë, përvojën e duhur si dhe personelin
e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e
objektit të kontratës.”.
III.6.4. Neni 53 pika 3 e Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar
parashikohet shprehimisht 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, pa rënë ndesh me përcaktimet e
nenit 54 të këtij ligji.”.
III.6.5. Neni 12 “Rregjistrimi dhe Liçensimi” i Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave
vendore” i ndryshuar parashikon se: Taksapaguesit, subjekte të këtij ligji, regjistrohen, për qëllime
fiskale, pranë Qendrës Kombëtare të regjistrimit, në përputhje me ligjin e posaçëm. Ndryshimet në
vendin e ushtrimit të veprimtarisë dhe të të dhënave të tjera tregtare kryhen sipas dispozitave të ligjit
për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.
III.6.6. Neni 5 “Rregulla të përbashkëta për taksat vendore” i Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për
sistemin e taksave vendore” i ndryshuar parashikon se:
Me përjashtim të rasteve kur në këtë ligj përcaktohet shprehimisht ndryshe, këshilli i bashkisë:
a) bën edhe kategorizime më të hollësishme, në përputhje me kushtet dhe interesat vendorë, brenda
kategorive minimale të bazës së taksës, të përcaktuar në këtë ligj;
b) vendos për nivelin e taksës, brenda kufijve të përcaktuar në këtë ligj, për çdo kategori e nënkategori
të bazës së taksës;
c) përcakton numrin e kësteve të pagimit të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe kushtet lehtësuese
në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale;
III.6.7. Neni 9 i Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar
parashikon se: “Në taksat vendore përfshihen:
1. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël.
2. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa mbi
tokën bujqësore dhe taksa mbi truallin.
3. Taksa e fjetjes në hotel.
4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja.
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5. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme.
6. Shfuqizohet.
7. Shfuqizohet.
8. Taksa e tabelës.
9. Taksa të përkohshme.”.
III.6.8. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të
kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta
për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës
në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje
me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.6.9. Referuar sa më sipër komisioni konstaton se në kriterin e vëçantë të kualfikimit autoriteti
kontraktor ka kërkuar nga operatorët ekonomikë pjesmarrës të dorëzojnë vërtetim për shlyerjen e
taksave vendore për vitin 2018 për adresën që ka të shënuar operatori ekonomik. Nga shqyrtimi i
dokumentacionit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë “Safe” shpk, “Anakonda Security” shpk, “Leksi
Security” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, “Mandi 2K” shpk, “S.S.X” shpk, “Snajper Security”
shpk “Trezhnjeva” shpk dhe “Firdeus Security” shpk, në përmbushje të këtij kriteri, këta të fundit kanë
dorëzuar vërtetime të lëshuara nga bashkitë respektive për të gjitha vendet e ushtrimit të aktivitetit sipas
ekstraktit të QKR-së me anë të të cilave konfirmohet se ofertuesit nuk kanë detyrime të papaguara
lidhur me taksat dhe tarifat vendore për vitin 2018, për secilën prej këtyre bashkive.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Dea Security” shpk nuk qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk mbi shtimin e
arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë Flena RB” shpk, “Hoxha Security” shpk, “Oktapus
Security” shpk dhe “Res 03” shpk, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i këtyre shoqërive
është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 13.05.2019, ku këto shoqëri rezultojnë të
skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesin e ankimuesit. Për
më tepër, nga verifikimi i informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe nga shqyrtimi
administrativ në KPP, nuk rezulton që ky operator ekonomik të jetë ankimuar në lidhje me këtë
procedurë prokurimi.
III.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k. të shprehur në paragrafin e
fundit të ankesës së paraqitur, se: “Autoriteti kontraktor duhet të skualifikojë shoqëritë […] si dhe të
shtohen arsyet e skualifikimit për shoqërinë “Firdeus Security” shpk, pasi nuk plotësojnë kriteret e
dhëna në dokumentat e tenderit.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.8.1. Pavarësisht se operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. rezulton i skualifikuar nga
procedura në fjalë në kushte kur ky operator ekonomik ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të

28

Prokurimit Publik, ky i fundit do të shprehet në lidhje me ankesën e bërë nga operatori ekonomik “Dea
Security” sh.p.k. i cili citon edhe operatorin ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. në ankesën e tij (në
paragrafin e fundit).
Në ankesën drejtuar pranë K.P.P, operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k. nuk parashtron
fakte, por ngren pretendime a-priori për operatorin ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k., duke ngritur
pretendime se nuk plotëson kriteret e dhëna në dokumentat e tenderit.
III.8.2 Referuar të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për
miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,
Komisioni i Prokurimit Publik shqyrton paraprakisht ankesën nga ana formale duke verifikuar (krahas
juridiksionit administrativ dhe kompetencës lëndore, legjitimimit të ankimuesit dhe respektimit
afateve), edhe “elementet e domosdoshëm të ankesës” sipas përcaktimeve të nenit 20, “Forma dhe
përmbajtja e ankesës”, pika 3: “3. Ankesa, sipas rastit, mund të shoqërohet edhe me: a) provat
dokumentare, të cilat ankimuesi kërkon të shqyrtohen nga Komisioni;”
III.8.3. Bazuar në sa më sipër, KPP gjykon se për të mbështetur pretendimet e tij, ankimuesi duhet të
kishte shoqëruar ankesën e tij me prova, indicje dhe argumenta ose dokumentacionin përkatës, në bazë
të të cilave do të shqyrtohej kjo ankesë. Vlen të ritheksojmë se Komisioni i Prokurimit Publik është
organi më i lartë administrative, i cili në kuptim të nenit 52 të LPP dhe nenit 64 e 65 të VKM nr. 914,
datë 29.012.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, shqyrton ankesat mbi
vendimet e marra nga KVO e Autoritetit Kontraktor, por ligjvënësi qartazi i ka ndarë detyrat dhe
kompetencat e këtyre dy organeve. Pra, KPP nuk mund të marrë tagrin e KVO-së dhe të rivlerësojë në
themel procedurën e prokurimit publik.
III.8.4. Operatori ekonomik e ka detyrimin që ta bëjë të identifikueshëm pretendimin e tij mbi shkeljen
e pretenduar, pra të evidentojë qartë dhe saktë se ku e bazon pretendimin e tij për mospërmbushjen e
kriterit/kritereve nga ana e operatorëve ekonomikë të tjerë. Theksojmë se mospërmbushja e kriterit
mund të vijë për shkaqe të ndryshme, siç janë mosparaqitja e një dokumenti të kërkuar, ose
problematika që mund të prekin dokumentin etj. Është barrë e operatorit ekonomik që të përcaktojë se
në cilin fakt apo rrethanë e mbështet pretendimin e tij për mospërmbushje kriteri/kriteresh.
III.8.5. Komisioni i Prokurimit Publik thekson dallimin e qartë – në gjykimin e tij, ndërmjet një
pretendimi të një operatori ekonomik që ngre shqetësim mbi vlerësimin hipotetikisht të gabuar të
ofertës së vetë atij nga ana e autoritetit kontraktor, nga njëra anë dhe, pretendimit/pretendimeve të këtij
operatori apo të cilitdo operatori pjesmarrës në një procedurë prokurimi publik ndaj mënyrës së
vlerësimit të autoritetit kontraktor për operatorët e tjerë konkurrentë në këtë procedurë, nga ana tjetër.
III.8.6. Në rastin e parë, kur interesi është absolut dhe i drejtpërdrejtë, barra e provës për të
argumentuar shkeljet e pretenduara të autoritetit, ndonëse sërish qëndron mbi ankimuesin, në gjykimin
e KPP është arsyeshmërisht më e lehtë. KPP e mirëkupton pozitën e operatorit dhe, në kuptim të
misionit të tij për të siguruar eficencën e procedurave të prokurimit publik, përmes nxitjes së
pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë, vlerëson se duhet të adoptojë një qendrim pro-aktiv, në krah të
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operatorit ankimues. Në rastin e dytë, kur operatori pjesmarrës në një procedurë ankohet në lidhje me
ofertat e operatorëve konkurrentë, pesha specifike e barrës për të provuar paligjshmërinë hipotetike të
këtyre të fundit është e plotë dhe qendron mbi kurrizin e pretenduesit, ndërkohë që KPP adapton një
pozicion re-aktiv, në pritje të argumenteve të plotë provues se përse vlerësimi i autoritetit kontraktor ka
qenë i gabuar, sipas ankimuesit.
III.8.7. Një ankim në total, pa argumente të arsyeshme apo indicje të qarta, mbi të gjithë apo shumicën
e elementëve përbërës të ofertës së konkurrentit/konkurrentëve të kualifikuar përpara tij, do të
konsiderohet abuziv, në kundërshtim me qëllimin e veprimtarisë së Komisionit, pasi cënon efikasitetin
dhe shpejtësinë e procedurës së prokurimit publik dhe nuk do të merret në shqyrtim nga KPP.
III.8.8. KPP është paraparë nga ligji si një quasi gjykatë. Si e tillë në vendimarrjen e tij, Komisioni i
Prokurimit Publik zbaton parimet kryesore të së drejtës. Një prej tyre është edhe parimi juridik i cila
thekson faktin se gjykata vendos në bazë të akuzave (pretendimeve) dhe provave. Komisioni i
Prokurimit Publik refuzon të vendoset në pozitën e avokatit të ankimuesit e të investohet mbi një ankim
i cili nuk mbështetet në asnjë argument, por vetëm mbi pretendime hipotetike e dyshime të
paarsyeshme.
Për rrjedhojë pretendimet e ankimuesit për operatorin ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. nuk merren
shqyrtim.
III.9. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” shpk për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se: “Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit,
pasi nëse do i referohemi modifikimit të dokumentave të tenderit të publikuara në SPE rezulton se edhe
me ndryshimin e dokumentave të tenderit me emërtimin “SHËRBIME roje 2019 për tu modifikuar” të
datës 12.04.2019, qoftë edhe me ndryshimin e DST me emërtimin “Kriteret e kualifikimit për shërbimin
e rojeve” po të datës 12.04.2019 nuk rezulton të jetë i vendosur ndonjë kriter i cili të përcaktojë se
operatori ekonomik duhet të ketë të njëjtë numrin e punonjësve të deklaruar me atë të kontratave dhe
këtë gjë ta shprehi vërtetimi i performancës i lëshuar nga DVP Tiranë. Në këto kushte pretendimi i
KVO-së se: “Performanca nuk plotëson kriteret ligjore mbasi numri i punonjësve të shërbimit të
deklaruar në marrdhënie pune nuk përputhet me numrin e punonjësve sipas kontratave” është i
pambështetur në kriter. KVO ka përdorur për skualifikim një kriter i cili nuk është i kërkuar në DT, gjë
që vjen në kundërshtim me nenin 55/2, të LPP, i cili thotë, citoj: “2. Autoriteti kontraktor vlerëson dhe
krahason ofertat e vlefshme për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e
përcaktuara në dokumentat e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter që nuk është i përfshirë në
dokumentat e tenderit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.9.1. Nga shqyrtimi i Shtojcës.7, “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi konstatohet se nuk parashikohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës të kenë
të njëjtë numrin e punonjësve të deklaruar me atë të kontratave dhe këtë gjë ta shprehi vërtetimi i
performancës i lëshuar nga DVP Tiranë.
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III.9.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “c”, të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i
vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që
do të prokurohet dhe jodiskriminuese: c) gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë
vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me anë
të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve
profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një
deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga
veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e
fundit financiare, kur ky informacion është i mundur;”.
III.9.3. Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”
III.9.4. Në nenin 28 pika 4 gërma “ç” “Kontratat e Shërbimeve” të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, parashikohet se: “Për të provuar
kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon: ç) 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, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e
papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në process
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.9.5. KPP gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të
krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me
sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në
përputhje me këto dokumenta, duhet të refuzohen si të papranueshme.
III.9.6. Komisioni i Prokurimit Publik thekson pozitën e tij të veçantë si një organ quazi gjyqësor dhe si
i tillë në vendimarrjen e tij bazohet në fakt, prova dhe ligj. Në mënyrë eksplicide ligji për prokurimin
publik parashikon se vlerësimi i ofertave duhet bërë vetëm në përputhje me kriteret e kualifikimit të
parashikuara në dokumentet e procedurës përkatëse. Vlerësimi i ofertave referuar kritereve të tjera të
kualifikimit të cilat në asnjë rast nuk janë parashikuar në dokumentet e procedurës së prokurimit jo
vetëm që është në kundërshtim me nenin 55 pika 2 e LPP-së, i cili parashikon se “Autoriteti kontraktor
vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat
dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është
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përfshirë në dokumentet e tenderit.”, por cënon gjithashtu parimet kryesore të zhvillimit të procedurës
së prokurimit, parashikuar nga neni 2 i lex specialis, atë të barazisë në trajtimin e kërkesave dhe
detyrimeve që i ngarkohen ofertuesve. Në rastin konkret, KPP konstaton se referuar kritereve të
veçanta të kualifikimit autoriteti kontraktor nuk ka parashikuar në asnjë rast që numri i punonjësve i
shprehur në vërtetimi i performancës të jetë i njëjtë me numrin e punonjësve të deklaruar me anë të
kontratave. KPP gjykon se në cilësinë e një organi quazi gjyqësor, në vendimarrjen e tij, kyi fundit i
referohet parimeve të së drejtës Judicis est judicare secundum allegata et probate (organi vendos në
bazë të fakteve dhe provave të administruara në proces). KPP nuk mund të gjykojë për plotësimin e
kritereve të veçanta të kualifikimit mbi kritere të cilat nuk janë parashikuar shprehimisht në dokumentet
e tenderit.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Firdeus Security” shpk qëndron.
III.10. Nisur nga arsyetimi ne pikën III.8, në kushtet kur arsyeja e skualifikimit për operatorin
ekonomik “Firdeus Security” shpk nuk qëndron, si dhe faktit se oferta ekonomike e këtij operatori në
raportin përmbledhës të vlerësimit të kryer nga KVO-ja në sistemin elektronik të prokurimit (SPE)
është me vlerë ekonomik 0 (zero) lekë, KPP verifikoi në sistemin elektronik (SPE) ofertën ekonomike
të këtij operatori nga ku rezultoi se ishte me vlerë 6.320.436,32 lekë (pa-TVSH).
III.10.1. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/1 të LPP-së përcaktohes se: “Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u
kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë
të këtyre ofertave. Pa cenuar dispozitat e parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të
kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim
apo ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme.
Përsa më sipër, referuar informacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
parashtrimeve me shkrim të ankimuesit, informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe
shqyrtimit administrative të KPP-së rezulton se në SPE nuk është paraqitur vlera reale e ofertuar nga
shoqëria “Firdeus Security” shpk në vlerën 6.320.436,32 lekë (pa-TVSH), por është pasqyruar vlera
0 (zero) lekë. Në këto kushte, KPP gjykon se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të pasqyrojë në
sistemin elektronik të prokurimeve vlerën e saktë të ofertuara nga ky operator ekonomik, sikurse
parashikohet në legjislacionin e prokurimit publik si më sipër cituar, me qëllim krahasimin e ofertave
mbi vlerat reale të ofertave ekonomike, gjatë procesit të rivlerësimit të ofertave.
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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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018,
datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Dea Security” shpk, për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-16729-04-04-2019, me objekt: “Shërbim me
roje për Tiranë dhe Kavajë – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha
kushtet jane të përcaktuara - me afat 12 Muaj”, me fond limit 6.557.057 lekë (pa TVSH),
zhvilluar më datë 26.04.2019, nga autoriteti kontraktor Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar
dhe Mbrojtjes së Bimëve, Tiranë.
2. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Firdeus Secuity” shpk për procedurën e mësipërme
të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik
“Firdeus Security” sh.p.k, duke e kualifikuar këtë operator ekonomikë, si dhe të pasqyrojë
saktë në sistemin e prokurimeve elektronike (SPE) vlerën e saktë të ofertës ekonomike.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Firdeus Security” shpk.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 882 Protokolli
Datë 20.05.2019

Nr. 904 Protokolli
Datë 22.05.2019
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