KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 445/2019
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 11.07.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e ofertës
së operatorëve ekonomikë “Firdeus Security Group” shpk,
“International Security Albania” shpk, “Oktapus” shpk, “Res 03”
shpk, “Trezhnjeva” shpk “Vrana Security Group” shpk, në
proçedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF17086-04-08-2019, me objekt “Shërbim me roje private për Degën
e Doganës Durrës” – Marreveshje Kuadër - me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet jane të përcaktuara - me afat 12 muaj”,
me fond limit 3,171,554 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 25.03.2019
nga autoriteti kontraktor, Dega e Doganës Durrës.

Autoriteti kontraktor:

Dega e Doganës Durrës.
Adresa: Port, Durrës.

Ankimues:

“Nazeri 2000” shpk
Adresa: Rruga “Kavajës”, Qëndra Condor, kati II, Tiranë.

Subjekt i Interesuar:

“Oktapus” shpk
Adresa: Rruga “Bardhok Biba”, OLD Tirana Bulding, Tiranë.

Baza Ligjore:

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

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 ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes
në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me
të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit
të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 09.04.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF-17086-04-08-2019, me objekt “Shërbim me roje
private për Degën e Doganës Durrës” – Marreveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të
gjitha kushtet jane të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 3,171,554 lekë pa tvsh,
zhvilluar më datë 25.03.2019 nga autoriteti kontraktor, Dega e Doganës Durrës.
II.2. Në datën 30.04.2019 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 09.05.2019, autoriteti kontraktor ka bërë vlerësimin e procedurës së prokurimit, në
këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Eurogjici Securityi” shpk
2. “Firdeus Security Group” shpk

Pa ofertë
3,160,218.16 lekë

skualifikuar
kualifikuar
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

“International Security Albania” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Oktapus” shpk
“Res 03” shpk
“Trezhnjeva” shpk
“Vrana Security Group” shpk

3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë

kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

II.4. Në datën 09.05.2019, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4.1. Në datën 13.05.2019, operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Firdeus Security Group” shpk, “International Security Albania” shpk, “Oktapus”
shpk, “Res 03” shpk, “Trezhnjeva” shpk “Vrana Security Group” shpk në procedurën e prokurimit
objekt ankimi me argumentat në mënyrë të përmbledhur si më poshtë vijon:
Nepermjet kesaj ankese duam te bejme prezent nje problem qe konsiston ne shkeljet e kryera nga
Autoriteti Kontrator “Dega e Doganes Durres” sh.a., per proceduren e prokurimit organizuar ne
date 30/04/2019 me objekt “Ofrimi i sherbimit me roje private te godines se Deges se Doganes
Durres (12 MUAJ)” si me poshte: Nga ana e KVO ne daten 09.05.2019 ne menyre elektronike
eshte derguar njoftim mbi klasifikimin e Shoqerive pjesemarrese ne kete procedure prokurimi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“Eurogjici Securityi” shpk
“Firdeus Security Group” shpk
“International Security Albania” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Oktapus” shpk
“Res 03” shpk
“Trezhnjeva” shpk
“Vrana Security Group” shpk

Pa ofertë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë

skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

Sipas ketij klasifikimi jemi njohur se eshte kualifikuar pa te drejte shoqeria “International
Security Albania” shpk, “Oktapus” shpk, “Vrana Security Group” shpk, “Firdeus Security
Group” shpk, “Res 03” shpk, “Trezhnjeva” shpk, per te cilen po ju paraqesim argumentimin
tone si me poshte:
Se pari, Ak duhet te skualifikoje shoqerine “International Security Albania” shpk, “Oktapus”
shpk, “Vrana Security Group” shpk, “Firdeus Security Group” shpk pasi keto shoqeri nuk kane
permbushur kerkesen e AK shtojca 1 pasi nuk kane plotesuar formularin e ofertes sipas formatit
dhe tabeles te dhene AK me 6 kolona te percaktuara. Si dhe keto shoqeri nuk kane plotesuar dhe
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paraqitur preventivin per nje vendroje ne muaj si dhe nuk kane analizen e kostos per roje dhe
vendroje sipas kapacitetit teknik pika 7.
Se dyti, Ak duhet te skualifikoje shoqerine “Firdeus Security Group” shpk, “Oktapus” shpk, “Res
03” shpk, “Trezhnjeva” shpk, pasi nuk permbushin kerkesen e dhene ne dst kapaciteti teknik
pika 2 pasi nuk kane aktin e miratimit me date te vlefshme dhe brenda afatit 2 vjecar sipas
udhezimit nr.130 si dhe kane masa administrative ne vertetimin e DVP.
Se treti, Ak duhet te skualifikoje shoqerine “Oktapus” shpk, “Res 03” shpk, pasi nuk ka
permbushur kerkesen e AK kapaciteti ligjor dhe profesional pika 3 pasi nuk ka 5 certifikata te
vlefshem brenda afatit 4- vjecar sipas ligjit 75/2014 dhe nuk i ka as ne listepagese sipas dst
kapaciteti teknik pika 3.
Se katerti, Ak duhet te skualifikoje shoqerine “Oktapus” shpk, “Res 03” shpk, pasi nuk ka
permbushur kerkesen e AK sipas shtojces 4 “Deklarate Mbi Permbushjen E Kritereve Te
Pergjithshme”, pasi nuk kane dhene te gjithe per emrat (Ortak, Drejtues teknik) qe kane sipas
ekstraktit te QKB qe nuk jane ose kane qene te denuar me vendim gjyqesor te forrnes sipas nenit
45/1 te LPP.
Se pesti, Ak duhet te skualifikoje shoqerine “Oktapus” shpk, “Res 03” shpk, “Vrana Security
Group” shpk, pasi nuk ka permbushur kerkesen e AK kapaciteti ekonomik per vertetim xhiro per
vleren e kekruar per tre vitet e fundit sipas kerkeses se Ak.
Nga argumentimet e bera sa me siper kerkojme nga AK te skualifikoje shoqerine “International
Security Albania” shpk, “Oktapus” shpk, “Vrana Security Group” shpk, “Firdeus Security
Group”, “Res 03” shpk, “Trezhnjeva” shpk pasi nuk permbushin kerkesat e kerkuara nga AK ne
dst. Shpresojme qe ankesa jone te merret ne konsiderate, pasi do te jemi te detyruar ne ndjekjen e
te gjitha shkalleve te tjera te ankimimit.
II.4.2. Në datën 21.05.2019, me shkresën nr. 8725/2 prot, operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk,
është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor:
II.4.3. Në datën 27.05.2019, pala ankimuese operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese si në autoritetin
kontraktor.
II.5. Me shkresën me nr. 10245/1 prot, datë 12.06.2019, protokolluar me tonën me nr. 943/2 prot,
datë 21.06.2019, me objekt “Informacion” është depozituar pranë Komisionit të Prokurimit Publik
informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit për trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, mbi kundërshtimin e
kualifikimit të operatorëve ekonomikë “Oktapus” shpk dhe “Res 03” shpk, me arsyen se: [...]Ak
duhet te skualifikoje shoqerine “Oktapus” shpk dhe “Res 03” shpk pasi nuk kane permbushur
kerkesen e AK sipas shtojces 4 “Deklarate Mbi Permbushjen E Kritereve Te Pergjithshme” pasi
nuk kanë dhënë të gjithë emrat (ortak, drejtues teknik) që kanë sipas ekstraktit të QKB që nuk janë
ose kanë qenë të denuar me vendim gjyqesor te formes se prere sipas nenit 45/1 te LPP[...]”,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e Përgjithshme të Pranim/Kualifikimit” të dokumentave të tenderit
autoriteti kontraktor ka përcaktuar se:
a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin
e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se
është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo
Fitimprurëse”.
b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë
profesionale.
d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore,
sipas legjislacionit në fuqi.
Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit
ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit
ekonomik, si më poshtë:etj.
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat
penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP
Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër
nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.
Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet
të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.
Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
vetëdeklaratën e lartpërmendur.
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Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.
Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e
hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 4.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e
informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.
DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME
Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në
datë_______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt
___________________me fond limit __________.
Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të operatorit ekonomik
___________________ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
 Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën
Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin
kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar
si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo
Fitimprurëse”.
 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për asnjë nga veprat
penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
 Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose
kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:
_____________________etj.
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga
veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP
 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së
formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
 Operatori ekonomik __________________nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin
e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë
e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.
III.1.2. Për përmbushjen e këtij kriteri kualifikues ofertuesit kanë dorëzuar në SPE
dokumentacionin si më poshtë:
“Oktapus” shpk
6

 Shtojcën 4.
 Ekstraktin e Rregjistrit Tregtar datë 29.03.2019 dhe Ekstraktin Historik datë 29.03.2019.
“Res 03” shpk
 Shtojcën 4.
 Ekstraktin e Rregjistrit Tregtar datë 27.04.2019 dhe Ekstraktin Historik datë 27.04.2019.

III.1.3. Në ligjin nr. 103/2018 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, të ndryshuar”, në nenin 1 është vendosur:
“Në nenin 45 bëhen këto ndryshime:1. Pika 1 ndryshohet si më poshtë:“1. Autoriteti kontraktor
skualifikon nga procedura e përzgjedhjes së fituesve të kontratave publike çdo operator ekonomik,
nëse është ose ka qenë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë, për ndonjë nga veprat
penale të mëposhtme:a) pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, organizatë kriminale, bandë
e armatosur, organizatë terroriste;b) korrupsion;c) mashtrim; ç) pastrim parash ose financim i
terrorizmit; d) vepra me qëllime terroriste ose vepra penale të lidhura me veprimtari terroriste;
dh) organizim, drejtim ose financim i veprimtarisë së prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, si dhe
i veprimtarisë së trafikimit të narkotikëve;e) falsifikim; ë) shfrytëzim i punës së të miturve dhe
forma të tjera të trafikimit të qenieve njerëzore. Detyrimi për të skualifikuar një operator ekonomik
zbatohet edhe kur personi i dënuar me një vendim gjyqësor të formës së prerë është anëtar i një
organi administrativ, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, operator ekonomik, ose
ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij.”. 2. Paragrafi i parë i
pikës 3 ndryshohet si më poshtë:“Me qëllim plotësimin e kushteve të parashikuara në pikat 1 dhe
2, të këtij neni, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin si më poshtë:a) vërtetim
mbi gjendjen gjyqësore ose një dokument, të lëshuar nga një autoritet kompetent, që vërteton
kushtet e parashikuara në pikat 1 dhe 2, shkronjat “a”, “b” dhe “c”.” 3. Kudo ku përmenden, në
titull dhe në përmbajtjen e këtij neni, fjalët “kandidatë ose ofertues” zëvendësohen me fjalёt
“operator ekonomik”.
III.1.4. Në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat
dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit….”.
III.1.5. Nga shqyrtimi i ofertës së paraqitur nga operatorët ekonomikë “Oktapus” sh.p.k rezulton
se është paraqitur deklaratë për përmbushjen e kritereve të përgjithshme të kualifikimit, ku
deklarohet se: “... operatori ekonomik “Oktapus” sh.p.k nuk është dënuar për asnjë nga veprat
penale, të parashikuara në nenin 45/1 të LPP-së.”
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Gjithashtu është deklaruar se “personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit
ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose
kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:
“Oktapus” shpk
1. S. Kana (Administrator dhe ortak i vetëm i shoqërisë).
2. Dh. Lilo (Drejtues Teknik Nënkategoria 1.3 A).
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat
penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP.”
Nga verifikimi i ekstraktit të subjektit “Oktapus” sh.p.k, rezulton se:
1. S. Kana (Administrator dhe ortak i vetëm i shoqërisë).
2. B. Kalaja (Drejtues Teknik )
3. Dh. Lilo (Drejtues Teknik )
III.1.6. Nga shqyrtimi i ofertës së paraqitur nga operatorët ekonomikë “Res 03” sh.p.k dhe shpk
rezulton se është paraqitur deklaratë për përmbushjen e kritereve të përgjithshme të kualifikimit,
ku deklarohet se: “... operatori ekonomik “Res 03” sh.p.k nuk është dënuar për asnjë nga veprat
penale, të parashikuara në nenin 45/1 të LPP-së.”
Gjithashtu është deklaruar se “personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit
ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose
kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:
“Aulona Pol 1” shpk
1. M. Markeçi (administrator i shoqërisë).
2. A. Reçi (drejtues teknik i shoqerise)
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat
penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP.”
Nga verifikimi i ekstraktit të subjektit “Res 03” sh.p.k, rezulton se:
1. M. Markeçi (administrator i shoqërisë).
2. A. Reçi (drejtues teknik i shoqerise)
III.1.7. Operatorët ekonomikë kanë detyrimin ligjor të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat
e përcaktuara në dokumentat e tenderit. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta
duhet të refuzohen si të papranueshme. Pra autoriteti kontraktor, do të konsiderojë një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara
në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit në respekt të nenit 66 të VKM nr.914 datë
29.12.2014 i ndryshuar.
III.1.8. Referuar dokumentacionit të sa më sipër cituar të paraqitur nga operatori ekonomik “Res
03” sh.p.k në përmbushje të kriterit për deklarimin e personave në cilësinë e anëtarit të organit
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administrativ drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatori ekonomik sipas Shtojcës 4, Komisioni gjykon
se operatori ekonomik “Res 03” i ka deklaruar të gjithë personat që parashikon Shtojca 4, si dhe të
gjithë personat përgjegjes të parashikuar në nenin 45/1 të LPP. Dokumentacioni i paraqitur për
përmbushje të kriterit për deklarimin e personave në cilësinë e anëtarit të organit administrativ,
drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik sipas Shtojcës 4 është në përputhje
me kërkesat e përcaktuara nga autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit.
Ndërsa nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Oktapus” sh.p.k, konkretisht
Ekstraktit Historik të Rregjistrit Tregtar, rezulton se ky oprator ekonomik ka si drejtues teknik z.
B. K, dhe z. DH. L, referuar deklaratës mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme të ngarkuar
në SPE rezulton se në vetdeklaratën me shkrim të depozituar nga ky operator ekonomik është
pasqyruar vetëm drejtuesi teknik z. DH. L. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se shoqëria
“Oktapus” sh.p.k ndodhet në kushtet e parashikuara në nënin 45, pika 1 të LPP-së pasi drejtuesit
teknik janë individ me detyra kontrolluese brenda subjektit, dhe kanë funksione brenda shoqërisë,
ndaj dhe është detyrim ligjor për subjektet që në vetdeklaratën me shkrim mbi përmbushjen e
kritereve të përgjithshme të deklarojnëë të gjithë “personi/at në cilësinë e anëtarit të organit
administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik në përputhje me nenin 45/1 të LPP
i ndryshuar. Pra operatorët ekonomikë kanë detyrim ligjor, në përputhje me nenin 45 të LPP-së, të
deklarojnë në procedurat e prokurimit drejtuesit teknik, qofshin këta një apo disa, në kushtet kur
këta janë në përbërje të shoqërisë në kuptim të organeve drejtuese / kontrolluese / vendimarrëse të
shoqërisë.
Përsa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk nuk qëndron për
operatorin ekonomik “Res 03” shpk, ndërsa pretendimi për operatorin ekonomik “Oktapus” shpk
qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. mbi
kualifikimin e operatorit ekonomik “Oktapus” shpk Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk
do të merren në shqyrtim pasi, referuar gjykimit mësipër në pikën III.1.8., gjendja faktike dhe
juridike e tij do të ndryshojë duke u skualifikuar nga procedura në fjalë, e rrjedhimisht duke
përmbushur interesin e ankimuesit.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, mbi kundërshtimin e
kualifikimit të operatorëve ekonomike “International Security Albania” shpk, “Vrana Security
Group” shpk, “Firdeus Security Group” shpk, me arsyen se: [...]Ak duhet te skualifikoje
shoqerine “International Security Albania” shpk, “Vrana Security Group” shpk, “Firdeus
Security Group” shpk pasi keto shoqeri nuk kane permbushur kerkesen e AK shtojca 1 pasi nuk
kane plotesuar formularin e ofertes sipas formatit dhe tabeles te dhene AK me 6 kolona te
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percaktuara. Si dhe keto shoqeri nuk kane plotesuar dhe paraqitur preventivin per nje vendroje
ne muaj si dhe nuk kane analizen e kostos per roje dhe vendroje sipas kapacitetit teknik pika 7.
[...]”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.3.1. 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 53/3 të LPP-së përcaktohes se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit….”.
III.3.2. Neni 56 i LPP përcakton shprehimisht se: “1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose
më shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve ose shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai,
përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës
të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve punë shpjegime për elementë të veçantë të ofertës, për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi
për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin
ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas
shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të
gjitha elementet e saj”.
III.3.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 66, pika 5, përcaktohet se: “- Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta,
në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë
se 25% e fondit limit të përllogaritur. - Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në
përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e
vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme. Nëse një apo disa oferta vlerësohen si
anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit,
përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. Në
çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore sqarimet
për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP”.
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III.3.4. Referuar nenin 56 të LPP, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime
nga ofertuesit, përpara se të marrë vendimin përfundimtar për kualifikimin ose jo të tyre, në
përputhje me nenin 56 të LPP-së, në rast se një apo disa oferta vlerësohen anomalisht të ulëta.
Pra, autoriteti kontraktor dhe konkretisht Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të tij, ka detyrimin
sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik të shqyrtojë dhe vlerësojë ofertat e paraqitura
nga operatorët ekonomikë në sistemin e prokurimeve elektronike, dhe kualifikon vetëm ofertat
të cilat fillimisht plotësojnë të gjitha kërkesat ligjore, administrative, tekniko – profesionale,
ekonomiko – financiare (kriteret kualifikuese) dhe që më pas nuk dalin me ofertë anomalisht të
ulët pas përllogaritjeve të kryera në përputhje me formulën përkatëse të përcaktuar në rregullat e
prokurimit publik dhe në dokumentat standart të tenderit.
Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, komisioni i vlerësimit të
ofertave të një autoriteti kontraktor, në rastin e procedurës së prokurimit për kryerjen e shërbimit
të ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të njëjtin detyrim ligjor gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të
ofertave, pra verifikon ofertat që plotësojnë kriteret kualifikuese, e më pas, nuk rezultojnë të jenë
anomalisht të ulëta.
III.3.5. Sqarojmë se legjislacioni për prokurimin publik jo më kot ka përcaktuar parashikimin e
caktuar në nenin 56 të LPP, pikërisht për të mbrojtur autoritetin kontraktor në rastin e ofertave të
papërgjegjshme, duke kryer përllogaritjet përkatëse dhe evidentimin e ofertave anomalisht të
ulëta.
Edhe në rast se një ofertë rezulton anomalisht e ulët, ligjvënësi ka përcaktuar mënyrën e
argumentimit dhe shpjegimit të kësaj oferte nga ana e operatorit ekonomik ankimues duke e
dokumentuar, argumentuar me prova shkresore sqarimet për elementin apo elementët e veçantë
të ofertës në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.
Në rast se një ofertë ekonomike, autoritetit kontraktor do t’i rezultojë anomalisht e ulët, atëherë,
legjislacioni për prokurimin publik ka përcaktuar mënyrën se si ky i fundit mund të mbrohet nga
një ofertë e tillë dhe konkretisht duke i kërkuar operatorit ekonomik, përpara se të vazhdojë me
procesin e vlerësimit të ofertave, të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për
elementë të veçantë të ofertës për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka
ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin
ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas
shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të
gjitha elementet e saj.
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Referuar sa më sipër, një autoritet kontraktor ashtu siç vepron në çdo procedurë prokurimi, edhe
në rastin e procedurës për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të drejtë që gjatë shqyrtimit
dhe vlerësimit të ofertave të zbatojë parashikimin ligjor në lidhje me ofertën anomalisht të ulët
në rast se një ofertë rezulton e tillë.
III.3.6. Nga ana tjetër, në rastin e procedurave të prokurimit për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë
fizike, nëse një autoritet kontraktor, për shkak edhe të vetë specifikës dhe veçantisë së këtij
shërbimi, bazuar në të drejtën e tij për të përcaktuar kritere në përputhje me natyrën dhe përmasat
e objektit të prokurimit, ka kërkuar preventive apo analizë kosto, duke përfshirë në të gjithë
elementët ligjorë që përbëjnë një kosto mujore duke detajuar zërat apo elementët e veçantë të
kësaj kosto, mbi bazën e të cilave autoriteti kontraktor do të gjykojë ofertën e paraqitur,
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se do të qëndrojë strikt vendimit të autoritetit kontraktor,
mbi bazën e të cilit do të gjykojë më pas, si në rastin kur ka kryer vlerësimin e ofertave duke
konkluduar mbi ofertën totale, ashtu edhe në rastin kur ka kërkuar një preventiv apo analizë kosto
dhe ka bërë vlerësimin e ofertave duke shqyrtuar secilin zë apo element të veçantë të ofertës.
III.3.7. Komisioni i Prokurimit Publik, argumenton se ky qëndrim i tij bazohet në qëllimet e ligjit
të prokurimit publik për rritjen e eficencës dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik, të
kryera nga autoritetet kontraktore, mirëpërdorimin e fondeve publike dhe ulje të shpenzimeve
procedurale; sigurimin e një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
Në rast se autoritetet kontraktore do të veprojnë në kundërshtim me sa më sipër, atëherë Komisioni
i Prokurimit Publik do t’i rishikojë administrativisht duke i gjykuar ato si të gabuara.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, përfituesi i drejtëpërdrejtë i shërbimit të
kërkuar (në këtë rast shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike), është vetë autoriteti kontraktor dhe
si i tillë ai ka një pozitë të veçantë dhe është përgjegjës për ndjekjen dhe monitorimin e zbatimit të
kontratës sipas legjislacionit në fuqi, kjo bazuar në nenin 62 të LPP “Detyrimet gjatë zbatimit të
kontratës”, ku përcaktohet se: “1. Autoriteti kontraktor përcakton në dokumentet e tenderit
organin ose organet, nga të cilët kandidati ose ofertuesi mund të marrë informacionin e duhur
për detyrimet fiskale, për mbrojtjen e mjedisit, për mbrojtjen e punonjësve dhe kushtet e punës,
që janë në fuqi në Shqipëri ose në rajonin apo njësinë vendore ku do të zbatohet kontrata.
2. Ofertuesit ose kandidatit mund t’i kërkohet të dëshmojë se gjatë hartimit të ofertës i ka marrë
parasysh detyrimet, që shoqërojnë zbatimin e kontratës, siç është vendosur nga organet
kompetente, në përputhje me pikën 1 të këtij neni.
3. Detyrimet e përmendura në pikën 1 të këtij neni, si dhe kushtet e parashikuara në nenin
46 të këtij ligji janë të vlefshme gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të kontratës. Çdo shmangie
nga këto kushte apo detyrime çon në prishjen e kontratës”.
Pra është autoriteti kontraktor si organi me interes dhe përgjegjësi për realizimin me sukses të
kontratës, është pikërisht ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës për t’u siguruar nëse cilësia
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e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike është e njëjtë me cilësinë e premtuar në ofertë dhe të
përcaktuar në kontratë.
Nga ana tjetër, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, ligji i prokurimit publik nuk ka për qëllim
që nëpërmjet tij dhe përcaktimeve të tij të kontrollohen një sërë ligjesh të tjera, ashtu siç edhe në
rastin e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike që një element kryesor është paga minimale, e cila
në rastet kur autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar një preventiv apo analizë kosto apo kur oferta
nuk konstatohet të rezultojë anomalisht e ulët, nuk ka pse të jetë objekt kontrolli edhe nga ana e
Komisionit të Prokurimit Publik, pasi ka organe të tjera që merren me kontrollin dhe monitorimin
e respektimit të legjislacionit në lidhje me pagën minimale të punonjësve në shkallë vendi.
Në rast se ofertat e kualifikuara nuk rezultojnë anomalisht të ulëta, pas përllogaritjeve përkatëse,
apo në rast se rezultojnë të tilla dhe nga autoriteti kontraktor nuk evidentohen shkelje të atij
karakteri që të konsiderohen haptazi në kundërshtim me ligjin, të tilla që të ndikojnë në
mirëpërdorimin e fondeve publike, si qëllim parësor të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, por bindet me provat dhe argumentat e paraqitura nga operatori
ekonomik, atëherë, autoriteti kontraktor duhet të lidhë kontratë me ofertuesin i cili ka paraqitur
ofertën më të mirë në përputhje me nenin 55 të këtij ligji.
III.3.8. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, autoriteti
kontraktor ndër te tjera ka përcaktuar:
1

2

3

4

5

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Sasia

Çmimi Njësi

Çmimi Total

6
Afati

Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total

Sqarime
(Shembulli i meposhtem eshte ne rastin e nje vendroje me tre turne dhe sherbim 24 ore):
1.

2.

Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon
kuadri ligjor ne lidhje me pagat, shtesat mbi page, sigurimet shoqerore dhe
shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje me tre turne.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje dhe 1
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.
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Nr.
1
2
3
4

Emërtimi
Shpenzime për pagë bazë
Shtesë mbi pagë për turnin II
Shtesë mbi pagë për turnin III
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%

Analiza e kostos




Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, datë
03.05.2017,”Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë
12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për
Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet
4.98 (Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës
shërbimi).
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e
preventivit (si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore),
rezultojnë të jenë nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek ( e kërkuar ne dokumentat e tenderit ) .



Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total.




III.3.9. Në shtojcën 7/2 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” pika 2.3.7 “Kapaciteti Teknik” i
dokumentave të tenderit, autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
“7. Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur. (Shih
Shtojca 1 - Sqarime)”.
III.3.10. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar:
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Shërbimi në një vendroje në hyrjen kryesore me tre turne në të gjitha ditët kalendarike për të cilën
lidhet kontrata. (24 orë në ditë)
Gjatë turneve të dyta dhe të treta rojet të kryejnë kontrolle çdo 15 minuta në të gjitha hapësirat e
objekteve.
Kërkesat për zbatimin e shërbimit
Punonjësit e shërbimit të jenë të licensuar me lejet përkatëse të lëshuara nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut ku prokurohet në bazë të Ligjit Nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për SHRSF”.
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Punonjësit e sherbimit të jenë të pajisur me uniformë të rregullt të miratuar nga Ministria e
Brendshme, ku të jetë e reklamuar dhe stema e shoqerisë dhe të kenë dokumenta që vërtetojnë
identitetin e tyre
Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
Rojet duhet të kenë leje arme.
Rojet e turnit të tretë të jenë te pajisur me armë
Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
a-Rregullorja e brendshme
b-Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit, i cili duhet të plotësohet nga punonjësi i
shërbimit.
c-Grafiku mujor i shërbimit me emrat e personelit për çdo ditë dhe turn.
d-Mjete ndriçimi në rast mungese te energjise elektrike.
e-Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorëe
përgjegjës të objektit.
f-Skemën e njoftimit në rast sulmi ose zjarri në objekt.
g-Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt.
III.3.11. Ndërsa në shtojcën 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit,
autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
Shërbimi që kërkohet: Shërbimi i ruajtjes me roje private Godinen e Deges se Doganes Durres.
Afatet e ekzekutimit: 12 MUAJ
Numri i
Vendrojeve

Numri i turneve

Numri i rojeve
te nevojshme

1

3

4.98

Afati i levrimit
12 muaj

III.3.12. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit,
ju ka kërkuar të gjithë ofertuesve që të paraqesin ofertën e tyre ekonomike bazuar në analizën e
kostos mujore si dhe gjatë këtyre përllogaritjeve të merren parasysh të gjitha parashikimet ligjore
në lidhje me pagën bazë minimale ligjore, shtesat mbi pagë, në rastin konkret për turnin e dytë, si
dhe kontributet shoqërore dhe shëndetësore. Referuar dokumentave të tenderit, autoriteti
kontraktor ka përcaktuar se, shërbimi i kërkuar nga autoriteti kontraktori është për 1 (një) vendroje
me 4.98 roje, për një periudhë 12 muaj. Në lidhje me ofertën e operatorëve ekonomikë
“International Security Albania” shpk, “Vrana Security Group” shpk, “Firdeus Security Group”
shpk, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt
ankimi autoriteti kontraktor ka kërkuar nga ana e operatorëve ekonomikë pjesmarrës të plotësojnë
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analizën e kostos mujore të kryerjes së shërbimit për një roje në muaj, si dhe preventivin në
përputhje me tabelën e mësipërme ku vërehet se është parashikuar të përllogaritet shpenzimet për
pagë bazë, shtesat mbi pagë dhe shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, për një roje
në muaj. Nga shqyrtimi i analizës së kostos dhe preventivit të dorëzuar nga operatorët ekonomikë
“International Security Albania” shpk, “Vrana Security Group” shpk, “Firdeus Security Group”
shpk, Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se, këta të fundit kanë paraqitur analizën e kostos
si dhe preventivin për një roje dhe një vendroje në muaj duke llogaritur të gjitha shpenzimet sipas
zërave të kërkuar si dhe vlerën totale të shpenzimeve për një roje në muaj. Në këtë kuptim
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, operatorët ekonomikë kanë paraqitur të plotësuar
formularin e ofertës dhe analizën e kostos sipas përcaktimeve në dokumentat e procedurës së
prokurimit objekt ankimi. Komisioni sqaron se ka qënë detyrë e operatorëve ekonomikë që të
garantojnë që oferta e paraqitur nga secili prej tyre të përfshijë të gjithë elementët e kërkuar nga
autoriteti kontraktor me qëllim garantimin e një kontrate të sukseshme. Në rastin në fjalë
Komisioni gjykon se një ofertë vlerësohet e vlefshme, vetëm në rastin ku ajo është në përputhje
me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentat e tenderiti.
Rrjedhimisht, sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Firdeus Security Group” shpk, shpk, “Res 03”
shpk, “Trezhnjeva” shpk” me arsyen se: “ Pasi nuk permbushin kerkesen e dhene ne dst kapaciteti
teknik pika 2 pasi nuk kane aktin e miratimit me date te vlefshme dhe brenda afatit 2 vjecar sipas
udhezimit nr.130, si dhe kane masa administrative ne vertetimin e DVP.”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 7/2 “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 Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron
aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të
operatorit ekonomik
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësiperm i kërkuar”.
III.4.2. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, në përmbushje të kriterit
të mësipërm, operatoriët ekonomikë kanë dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
”Firdeus Security Group” shpk
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- Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr.18 protokolli, datë 05.11.2018 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Durrës me anë të së cilës vërtetohet se: Subjekti “Firdeus” me 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” miratoj
“Qendra e Kontrollit të Subjektit “SHPSF “Firdeus Security Group” Qëndra e kontrollit plotëson
kriteret dhe është e përshtatshme për të kryer detyrën e drejtimit, mbikqyrjes dhe menaxhimit të
veprimtarisë së sigurisë fizike”.
- Vërtetim nr. 05 protokolli, datë 22.01.2019 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës ku
ndër të tjera konstatohet se - “Ka të miratuar Qendër Kontrolli me seli qëndrore në DVP Durrës,
me akt Miratimi nr 18 prot, datë 05.11.2018, me adresë Fabrika e Ciminetos Borizanë, Bashkia
Krujë”.
”Trezhnjeva” shpk
- Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr. 23 protokolli, datë 15.02.2019 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Durrës me anë të së cilës vërtetohet se: Subjekti “Trezhnjeva” me
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” miratoj
“Qendra e Kontrollit të Subjektit “SHPSF “ Trezhnjeva” Qëndra e kontrollit plotëson kriteret dhe
është e përshtatshme për të kryer detyrën e drejtimit, mbikqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë
së sigurisë fizike”.
- Vërtetim nr. 12 protokolli, datë 20.02.2019 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës ku
ndër të tjera konstatohet se - “Ka të miratuar Qendër Kontrolli me seli qëndrore në DVP Durrës,
me akt Miratimi nr 23 prot, datë 15.02.2019, me adresë Fshati Perlat, Bashkia Durrës”.
”Res 03” shpk
- Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr. 24 protokolli, datë 15.03.2019 lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Durrës me anë të së cilës vërtetohet se: Subjekti “Res 03” me Nr.
NIPT: K26513468E. “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” miratoj
“Qendra e Kontrollit të Subjektit “SHPSF “Res 03” Qëndra e kontrollit plotëson kriteret dhe
është e përshtatshme për të kryer detyrën e drejtimit, mbikqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë
së sigurisë fizike”.
- Vërtetim nr. 14 protokolli, datë 28.03.2019 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës ku
ndër të tjera konstatohet se - “Ka të miratuar Qendër Kontrolli me seli qëndrore në DVP Durrës,
me akt Miratimi nr 24 prot, datë 15.02.2019, me adresë Lagjia nr 1, Fushë Krujë, Bashkia Krujë”.
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III.4.3. 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.4.4. 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.4.5. 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.4.6. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në Akt Miratimi për Qendrën
e Kontrollit të SHPSF ”Firdeus Security Group” shpk nr.18 protokolli, datë 05.11.2018 lëshuar
nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës me anë të së cilës vërtetohet se: Subjekti “Firdeus” me
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” miratoj
“Qendra e Kontrollit të Subjektit “SHPSF “Firdeus Security Group” Qëndra e kontrollit plotëson
kriteret dhe është e përshtatshme për të kryer detyrën e drejtimit, mbikqyrjes dhe menaxhimit të
veprimtarisë së sigurisë fizike”. Të SHPSF ”Trezhnjeva” shpk nr. 23 protokolli, datë 15.02.2019
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës me anë të së cilës vërtetohet se: Subjekti
“Trezhnjeva” me 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” miratoj “Qendra e Kontrollit të Subjektit “SHPSF “ Trezhnjeva” Qëndra e kontrollit
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plotëson kriteret dhe është e përshtatshme për të kryer detyrën e drejtimit, mbikqyrjes dhe
menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike”. Të SHPSF ”Res 03” shpk nr. 24 protokolli, datë
15.03.2019 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës me anë të së cilës vërtetohet se:
Subjekti “Res 03” me Nr. NIPT: K26513468E. “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” miratoj “Qendra e Kontrollit të Subjektit “SHPSF “Res 03” Qëndra e kontrollit
plotëson kriteret dhe është e përshtatshme për të kryer detyrën e drejtimit, mbikqyrjes dhe
menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike”. Aktet e mësipërme janë lëshuar në zbatim të ligjit
nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” si dhe 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 funksionmin e shërbimit privat të sigurisë fizike” (i shfuqizuar), dhe Udhëzimit Nr. 130, datë
5.3.2018 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”.
III.4.7. 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, GPSGPRS, 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 social-kulturore 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
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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 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.4.8. 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 SHPSF-ve 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.4.9. 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
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Brendshme, “Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit
Privat të punonjësve të SHPSF-së”, mbeten në fuqi.”.
III.4.10. 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.
III.4.11. 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 “Firdeus Security Group” shpk, “Res 03”
shpk, “Trezhnjeva” shpk kanë të miratuar Qendrën e Kontrollit me anë të Akt Miratimi për
Qendrën e Kontrollit të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit Durrës, aktet e miratimit
janë të lëshuara në zbatim të Udhëzimit Nr. 157, datë 1.4.2015 të Ministrit të Brendshëm “Për
Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike” dhe Udhëzimit Ministrit të Brendshëm nr.130
datë 05.03.2018 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, SHPSF. 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.4.12. Gjithashtu, KPP konstaton se në Vërtetimet e Performancës “Për të dhënat e subjektit
“Firdeus Security Group” shpk, “Res 03” shpk, “Trezhnjeva” shpk me aktivitet në Qarkun
Durrës” lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, ndër të tjera konstatohet se operatorët
ekonomikë “Firdeus Security Group” shpk, “Res 03” shpk, “Trezhnjeva” shpk kanë të miratuar
Qendër Kontrolli me Akt Miratimin për Qendrën e Kontrollit brënda afatit të vlefshmërisë ligjore
të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit Durrës. Gjithashtu, në rastin konkret, referuar
praktikës së Komisionit të Prokurimit Publik për raste analoge, kur Aktet e Miratimit për Qendrat
e Kontrollit janë lëshuar mbi bazën e udhzimeve Nr. 157, datë 1.4.2015 të Ministrit të Brendshëm
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“Për Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”, dhe 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” këto akte do të konsiderohen të 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 për Qendrën e Kontrollit
të SHPSF “Firdeus Security Group” shpk, “Res 03” shpk, “Trezhnjeva” shpk lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit Durrës janë të vlefshme në momentin e dorëzimit të
ofertave.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për skualifikimin e ofertës
së operatorëve ekonomikë “Firdeus Security Group” shpk, “Oktapus” shpk, “Res 03” shpk,
“Trezhnjeva” shpk me arsyetimin se “kanë masa administrative në vërtetimin e DVP.", Komisioni
i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në shtojcën 7/2 “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 Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron
aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të
operatorit ekonomik
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësiperm i kërkuar”.
III.5.2. Nga verifikimet në Sistemin e Prokurimeve Elektronike konstatohet se operatorët
ekonomikë “Firdeus Security Group” shpk, “Res 03” shpk, “Trezhnjeva” shpk në përmbushje të
kriterit sa më sipër kanë dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
“Firdeus Security Group” shpk
- Vërtetimin lëshuar nga Drejtoria e Policisë Durrës nr. 05 prot, datë 22.01.2019, me lëndë
”Kthim përgjigje ndaj kërkesës tuaj me nr. 303, datë 18.01.2019”.
“Res 03 shpk
- Vërtetimin lëshuar nga Drejtoria e Policisë Durrës nr.14 prot, datë 28.03.2019, me lëndë ”Kthim
përgjigje ndaj kërkesës tuaj me nr. 16, datë 02.02.2019”.
“Trezhnjeva” shpk
- Vërtetimin lëshuar nga Drejtoria e Policisë Durrës nr.12 prot, datë 20.02.2019.
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III.5.3. 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 proçedurat 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. 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 53/3 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.5.4. Referuar frymës së legjislacionit 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, 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 varësi të kontratës autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim,
të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në
proçedurat 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.5.5. Nga shqyrtimi i pretendimit të operatorit ekonomik ankimues, shqyrtimi në tërësi i
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi si dhe referuar kriterit sa më sipër, KPP
konstaton se, autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit ka përcaktuar kërkesat që duhet të
plotësojnë operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të prokurimit, ku
rezulton se në asnjë rast nga AK nuk është kërkuar “të mos ketë masa administrative”, sipas
përcaktimeve të neneve 44 dhe 45 te Ligjit nr.75/2014. Në këto kushte KPP gjykon se operatori
ekonomik “Nazeri 2000” shpk e ka ngritur pretendimin e tij mbi bazën e një kriteri të pakërkuar
nga AK. Në nenin 55 “Kriteret e Përcaktimit të Ofertës Fituese” pika 2 e LPP parashikohet
shprehimisht se: “Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar
ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit”. Në këtë
kuptim Komisioni konstaton se, ky është një kriter i pakërkuar nga autoriteti kontraktor, në
dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit.
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Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk nuk qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, mbi kundërshtimin e
kualifikimit të operatorit ekonomik “Res 03” shpk me arsyen se: [...]Ak duhet te skualifikoje
shoqerine “Res 03” shpk, pasi nuk ka permbushur kerkesen e AK kapaciteti ligjor dhe profesional
pika 3 pasi nuk ka 5 certifikata te vlefshem brenda afatit 4- vjecar sipas ligjit 75/2014 dhe nuk i
ka as ne listepagese sipas dst kapaciteti teknik pika 3.. [...], Komisioni i Prokurimit Publik, vëren
se:
III.6.1. Në Shtojcën 7/2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti ligjor/profesional i
operatorëve ekonomikë”, pika 2.1.3 e dokumentave të tenderit, nga autoriteti kontraktor është
përcaktuar:
3. Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe
sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 5 punonjës shërbimi të lëshuara nga
Drejtoria e Policisë e Qarkut Durres;
III.6.2. Në Shtojcën 7/2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti Teknikë”, pika 2.1.3 e
dokumentave të tenderit, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
- Vërtetim i lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Berat, i cili duhet të përmbajë të dhena për
listën emërore të punonjësve të shërbimit të çertifikuar dhe vlefshmërinë e këtyre çertifikatave –
datën e çertifikimit (datën e leshimit), si edhe afatin e vlefshmërisë së kësaj çertifikate.
III.6.3. Nga verifikimet e kryera në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se operatoriët
ekonomikë në përmbushje të kriterit sa më sipër, kanë paraqitur dokumentacionin si më poshtë
vijon:
“Res” shpk
Vërtetim Nr.14 prot datë 28.03.2019 për operatorin ekonomik “Res 03” sh.p.k lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, bashkëlidhur lista emërore e punonjësve të kategorisë 1.3.A,
gjithsej 13 punonjës si dhe 11 certifikata punonjësish shërbimi të cilat korespondojnë edhe me
vërtetimin e DVP, si dhe janë brënda afatit ligjorë të vlefshmërisë: A. B me numër 1729 datë
15.02.2019; SH. L me numër 1748 datë 15.02.2019; D. Ç me numër 1724 datë 15.02.2019; J. C
me numër 1738 datë 15.02.2019; K. P me numër 1769 datë 15.02.2019; XH. RR me numër 1955
datë 15.04.2019; H. Z me numër 1867 datë 15.03.2019; G. N me numër 1868 datë 15.03.2019; K.
H me numër 1869 datë 15.04.2019; L. Z me numër 1870 datë 05.03.2019; A. P me numër 1863
datë 15.03.2019;, për të cilët është depozituar certifikata e punonjësit si dhe figurojnë dhe
korespondojnë me të dhënat në vërtetimin Nr. 14 prot datë 28.03.2019, të Drejtorisë Vendore të
Policisë Durrës.
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III.6.4. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat
e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese;”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit”.
III.6.5. Në nenin 5 të Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, parashikohet
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.6.6. Neni 7 “Kategoritë e licencës” i ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”,
parashikon shprehimisht se:
“Licencat, sipas këtij ligji, ndahen në dy nënkategori:
a) nënkategoria I.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe
veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e
vendit;
b) nënkategoria I.3.B, “Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë
transportit”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit”.
III.6.7. Ndërsa Neni 9 “Llojet e certifikatave” i ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike”, parashikon shprehimisht se:
“1. Certifikatat për titullarin e SHPSF-së, për drejtuesin teknik dhe për punonjësin e shërbimit
ndahen në lloje, sipas nënkategorive të licencës.
2. Çdo i interesuar për punonjës shërbimi të SHPSF-së ka të drejtë të pajiset me certifikatë, sipas
nënkategorive të licencave”.
III.6.8. Referuar frymës së legjislacionit 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
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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.6.9. Referuar bazës ligjore të sipërcituar, kriterit të përcaktuar në DST për dorëzimin nga
operatorët ekonomikë të paktën 5 certifikata për punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e
Policisë e Qarkut Durrës si dhe, duke iu referuar verifikimit të kryer në SPE, Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik “Res 03” shpk me anë të dokumentacionit të
dorëzuar në SPE arrin të provoj se përmbush me sukses kriterin e përcaktuar nga autoriteti
kontraktor për diponimin e 5 punonjës shërbimi me certifikata të lëshuara nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut Durrës, pasi nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar në SPE, nga operatori
ekonomik “Res 03” shpk rezulton se ka ngarkuar në sistem (SPE) certifikata më tepër se numëri i
punonjësve të shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat standarte të tenderit,
të cilat janë janë brënda afatit të vlefshmërisë ligjore si dhe të pasqyruarar edhe në vërtetimin e
DPQ- Durrës. Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Res
03” shpk, e përmbushin kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat standarte të
tenderit të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, pasi ka paraqitur më tepër se 5 (pesë)
çertifikata të vlefshme për punonjësit e shërbimit po aq sa ka kërkuar autoriteti kontraktor në këtë
kriter. Nga sa më sipër Komisioni gjykon se operatori ekonomik “Res 03” shpk arrin të vërtetoj
me dokumentacion të vlefshëm se disponojnë certifikata brënda afatit të vlefshmërisë ligjore për
5 punonjës shërbimi të cilët janë të pasqyruar edhe në vërtetimin e DPQ- Durrës.
Për sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” nuk qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk për
kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “Res 03” shpk dhe “Vrana Security
Group” shpk me arsyetimin se: “nuk kanë përmbushur kërkesën e AK kapaciteti ekonomik për
vërtetim xhiro për vlerën e kërkuar për tre vitet e fundit sipas kërkesës së AK”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.7.1. Në shtojcën 7/2 “Kriteret e Vecanta për Kualifikim” pika 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe
financiar” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më
poshtë:
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“1. Xhiroja mesatare vjetore gjatë tre viteve të fundit të mos jete me vlerë më të ulët se vlera 3,171,
554 leke. Për ketë operatori ekonomik duhet te paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për
xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit.”
III.7.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se operatorët
ekonomikë në përmbushje të kriterit sa më sipërcituar kanë dorëzuar dokumentacionin si më
poshtë:
“Res 03” shpk
- Vërtetim nga sistemi elektronik Nr.T00876373, datë 22.02.2019 të Drejtorisë Rajonale Tatimore,
Dibër ku vërtetohet se kjo shoqëri ka raportuar të ardhura nga shitja e mallrave/shërbimeve, për
vitet 2016, 2017 dhe 2018.
“Vrana Security Group” shpk
- Vërtetim nga sistemi elektronik Nr.T00911861, datë 12.03.2019 të Drejtorisë Rajonale Tatimore,
Durrës ku vërtetohet se kjo shoqëri ka raportuar të ardhura nga shitja e mallrave/shërbimeve, për
vitet 2016, 2017 dhe 2018.
III.7.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “c” 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”;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.7.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 4, gërma “a” dhe “b”, përcaktohet se: “Për të
provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:
a) kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse:
dhe/ose
b) kopje të deklaratave të xhiros vjetore. Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufirin e ulët
monetar, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës
që prokurohet. Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufirin e ulët monetar, vlera e kërkuar
nga autoriteti kontraktor nuk mund të tejkalojë 40 % të vlerës limit të kontratës që prokurohet.”.
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III.7.5. Referuar sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatorët ekonomikë “Res
03” shpk dhe “Vrana Security Group” shpk kanë plotësuar kriterin lidhur me dorëzimin e
vërtetimit për xhiron vjetore për 3 vitet e fundit, pasi është paraqitur vërtetim nga Drejtoritë
Rajonale Tatimore përkatëse, për tre vitet e fundit finaciare në përputhje me parashikimet ligjore
të sipërcituara, si dhe vlera e xhiros mesatare të realizuara gjatë këtyre tre viteve është më e madhe
se fondi limit i procedurës së prokurimit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk nuk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për procedurën e prokurimit
Kërkesë për Propozim”, me Nr. REF-17086-04-08-2019, me objekt “Shërbim me roje private
për Degën e Doganës Durrës” – Marreveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha
kushtet jane të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 3,171,554 lekë pa tvsh, zhvilluar
më datë 25.03.2019 nga autoriteti kontraktor, Dega e Doganës Durrës.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së në lidhje me kualifikimin e operatorit
ekonomik “Oktapus” shpk dhe të korrigjojë shkeljet, duke e skualifikuar këtë operator
ekonomik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryer.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Nazeri 2000” shpk.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 943 Protokolli; Datë 27.05.2019
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