VENDIM
K.P.P. 532/ 2018
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 08.08.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e
operatorit ekonomik “Snajper Security” shpk, si dhe skualifikimin
e tij në procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.
REF-48629-02-16-2018, me objekt: “Ruajtja dhe sigurimi fizik me
roje i objekteve nën administrim të AKBN në Tiranë dhe Fier, i
ndarë në dy lote, Loti 1- Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje i
godinës së selisë qëndrore të AKBN, Tiranë–Marrëveshje Kuadër me disa operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- me afat, Loti 1- 316 (treqind e gjashtembëdhjetë) ditë
kalendarike”, me fond limit 2,658,968 lekë pa tvsh, zhvilluar më
datë 06.03.2018, nga autoriteti kontraktor, Agjencia Kombëtare e
Burimeve Natyrore, Tiranë.

Autoriteti kontraktor:

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
Bulevardi: “Bajram Curri”, Blloku Vasil Shanto, Tiranë.

Ankimues

“Siguria” shpk
Rruga “Frederik Shiroka”, Njësia Bashkiake Nr.7, Godina nr.14
(Ish-Shtëpia Botuese “8-Nëntori”), Tiranë.
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Subjekte të interesuar:

“Snajper Security” shpk
Lagji “Pjeter Budi”, Rruga “Kont Urani”, ngjitur me Gjykatën e
Rrethit Gjyqsor, Mat.

Baza Ligjore:

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

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimin e ankimuesit
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatori ekonomik ankimues 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 të
operatorit ekonomik ankimues.
II

2

Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 19.02.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në procedurën
e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr. REF-48629-02-16-2018, me objekt: “Ruajtja dhe
sigurimi fizik me roje i objekteve nën administrim të AKBN në Tiranë dhe Fier, i ndarë në dy
lote, Loti 1- Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje i godinës së selisë qëndrore të AKBN, Tiranë–
Marrëveshje Kuadër - me disa operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me
afat, Loti 1- 316 (treqind e gjashtembëdhjetë) ditë kalendarike”, me fond limit 2,658,968 lekë pa
tvsh, zhvilluar më datë 06.03.2018, nga autoriteti kontraktor, Agjencia Kombëtare e Burimeve
Natyrore, Tiranë.
II.2 Në datën 06.03.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët
referuar dokumentacionit të autoritetit kontraktor, kanë paraqitur ofertat ekonomike,
përkatësisht:
1. “Arbana” sha
2. “Kevenjo” shpk
3. “Aulona Pol 1” shpk
4. “Ballazhi” shpk
5. “Leksi Security” shpk
6. “Oktapus 1 Security” shpk
7. “Myrto Security” shpk
8. “Conspiration-Metropol” shpk
9. “Res 03” shpk
10. “Oktapus” shpk
11. “Snajper Security” shpk
12. “Trezhnjeva” shpk
13. “Siguria” shpk
14. “Mandi 2K” shpk
15. “SSX” shpk
16. “A 2000” shpk
17. “Çullhaj” shpk
18. “Safe” shpk
19. “Pelikani Security Group” shpk

pa ofertë
7.988,96 lekë
242.993,87lekë
2.405.658,12 lekë
2.511.526,92 lekë
2.522.621,6
lekë
2.522.621,68 lekë
2.524.470,28 lekë
2.524.706,3
lekë
2.524.706,3
lekë
2.524.706,31 lekë
2.524.706,31 lekë
2.526.558,26 lekë
2.526.558,26 lekë
2.526.558,26 lekë
2.526.558,26 lekë
2.526.558,26 lekë
2.526.558,26 lekë
7.701.232,17 lekë

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

II.3 Në datën 12.03.2018 operatori ekonomik “Snajper Security” shpk është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
për arsyen si më poshtë vijon:

3

“Oferta e ekonomike e hartuar nuk është në përputhje me kohëzgjatjen e shërbimit sipas
nevojave të përkatëse të AKBN-së, të përcaktuar në Dokumentat Standarte që është 316 ditë
10.40 muaj. Nga analiza e kostos së ofertës e ngarkuar në sistem rezulton se është përllogaritur
kohëzgjatja e shërbimit për 10.39 muaj, më pak se kohëzgjatja reale e kryerjes së shërbimit të
kërkuar. Në këto kushte konsiderohet i skualifikuar”.
II.4. Në datën 15.03.2018, operatori ekonomik “Snajper Security” shpk ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës
së paraqitur prej tij, duke kërkuar kualifikimin e ofertës, si dhe mbetjen të skualifikuar dhe
shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomik “Arbana” sha, “Kevenjo” shpk,
“Aulona Pol 1” shpk, “Ballazhi” shpk, “Leksi” shpk, “Okatapus 1 Security” shpk, “Myrto”
shpk, “Conspiration Metropol” shpk, “RES 03” shpk dhe “Oktapus” shpk në mënyrë të
përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:
Lidhur me arsyen e skualifikimit ju bëjmë me dije se ne si shoqëri në hartimin e ofertës tonë kemi
zbatuar proçedurat ligjore dhe Rekomandimet e APP-së dhe KPP-së dhe DST-në. Në
dokumentat standarte të tenderit është kërkuar që shërbimi të kryhet për një periudhë kohore të
përcaktuar prej 316 ditë kalendarike.
Sipas APP-së Nr.2511 dhe KPP-së nr.332 datë 23.02.2018, ne kemi përllogaritur 316/30.41 ditë
mesatarja në muaj = 10.39 muaj, ku i jemi përmbajtur këtij rekomandimi deri në dy shifra mbas
presjes dhjetore dhe siaps kësaj llogarije është 10.39 muaj dhe jo 10.40 muja siç pretendon
autoriteti kontraktor. Oferta jonë është llogaritur sipas të gjitha parametrave ligjorë.
Po kështu kërkojmë mbetjen në fuqi të ofertave të skualifikuara dhe arsyet e skualifikimit tu
shtohet dhe fakti se ofertat janë nën kosto ligjore të lejuar, pasi nuk kanë parashikuar pagën,
shtesë mbi pagë turni i II dhe turni i III dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, për ofertuesit
e mëposhtëm:
1. “Arbana” sha
2. “Kevenjo” shpk
3. “Aulona Pol 1” shpk
4. “Ballazhi” shpk
5. “Leksi Security” shpk
6. “Oktapus 1 Security” shpk
7. “Myrto Security” shpk
8. “Conspiration-Metropol” shpk
9. “Res 03” shpk
10. “Oktapus” shpk

pa ofertë
7.988,96
242.993,87
2.405.658,12
2.511.526,92
2.522.621,6
2.522.621,68
2.524.470,28
2.524.706,3
2.524.706,3

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar

Përsa më sipër kërkojmë:

4

-

Marrjen parasysh të ankesës sonë.
Pezullimin e procedurës së prokurimit.
Kualifikimin e ofertës së shoqërisë “Snajper Security” shpk dhe mbetjen të skualifikuar të
shoqërive të sipërpërmendura.

II.5. Në datën 21.03.2018, me shkresën nr. 2166/12 prot, datë 21.03.2018, shoqëria “Snajper
Security” shpk është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor me pretendimet si më poshtë:
Përsa i përket pretendimit tuaj se oferta ekonomike është përllogaritur në mënyrë të saktë, nga
verifikimi në sistemin elektronik të APP-së rezulton se formulari i ofertës tuajekonomike është i
pabazuar në shtojcën.1 të dokumentave standarte të tenderit dhe në rekomandimin nr.2511 prot,
APP dhe nr.332 prot, KPP të datës 23.02.2018, për sa më poshhtë:
Në kriteret e veçanta të DST-ve është kërkuar të paraqitet formulari i ofertës sipas Shtojcës.1 me
sqarimet përkatëse, gjithashtu kohëzgjatja e shërbimit për Lot 1 “Godina e selisë qëndrore të
AKBN Tiranë”, sipas nevojave të AKBN-së të përcaktuar në DST është 316 ditë kalendarike.
Bazuar në Shtojcën.1 të DST-ve, ku theksohet se: “Operatorët ekonomik duhet të paraqesin
ofertat ekonomike bazuar në koston mujore është e domosdoshme që periudha 316 ditë do të
konvertohet në muaj”. Në përllogaritjen e ditëve në muaj do mbahej parasysh që bëjnë pjesë
edhe ditë nga muaji Shkurt 2018, pasi procedura është publikuar në AKBN me datë 19.02.2018
dhe periudha kohore e shtrirjes së shërbimit publikuar nga AKBN më datë 19.02.2018 dhe
periudha kohore e shtrirjes së shërbimit të kërkuar nga institucioni është për periudhën e vitit
buxhetor Shkurt-Dhjetor 2018.
Përsa pretendoni që mesatarja mujore e përcaktuar sipas APP dhe KPP është 30.41 ditë, duhet
patur në konsideratë Pika.1 e Rekomandimit nr.2511 prot, APP dhe nr.332 prot, KPP të datës
23.02.2018, ku është shtuar pika 1.1 me këtë përmbajtje: “1.1 APP dhe KPP rekomandon që në
përllogaritjen e fondit limit duhet të mbahet në konsideratë dhe periudha kohore, sipas shtrirjes
së shërbimit për periudhën e mbeturgjatë një viti buxhetor
Shembull: Për shërbimin që do të kryhet me kohëzgjatje 12 muaj, rekomandohet që shtesat të
llogariten për periudhën kohore 30.41 ditë në muaj”.
Sipas këtij shëmbulli këto shtesa do të përllogariten me kohëzgjatjen e shërbimit sipas nevojave
përkatëse të AKBN-së.
Mesatarja 30.41 ditë në muaj i referohet rastit kur shërbimi kërkohet për një vit të plotë, 365 ditë
ose 12 muaj. Por sipas rekomandimeve të APP, përllogaritjet duhet të bëhen mbi bazën e
kohëzgjatjes së shërbimit të kërkuar pra 316 ditë, e cila sipas metodologjisë së mësipërme
konvertohet në 10.40 ditë/muaji (për efekt njehsimi është përllogaritur shoma totale e ditëve që
përmbajnë muajt në të cilët do kryhet shërbimi përmbi numrin e muajve 344/11).
Në këto kushte oferta juaj ekonomike nuk është përllogaritur sipas kohëzgjatjes reale të
shërbimit të kërkuar nga AKBN dhe konsiderohet e pavlefshme.
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Përsa i përket pretendimit tjetër se ndaj operatorëve të tjerë ekonomik të skualifikuar të shtohet
dhe arsyeja se ofertatekonomik janë nën minimumin ligjor për sa i përket shtesave për turnin e II
dhe III, si dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, konstatojmë se KVO i ka parashtruar arsyet e
skualifikimit të gjithë operatorëve ekonomik dhe ja u ka njoftuar elektronikisht në datë
12.03.2018.
Përsa më sipër ankesa juaj nuk pranohet.
II.6. Në datën 26.03.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Snajper Security” shpk ka
dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka
parashtruar dhe tek autoriteti kontraktor.
II.7. Nëpërmjet shkresës me nr. 449/6 prot, datë 05.04.2018, protokolluar me tonën me nr. prot.
595/2 datë 05.04.2018, me objekt “Kthim përgjigje” është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën
e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomik ankimues.

II.8. Në datën 01.06.2018, Komisioni i Prokurimit Publik pas shqyrtimit të ankesës së operatorit
ekonomik ankimues me vendimin KPP 369/2018 ka vendosur:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Snajper Security” shpk për në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr. REF-48629-02-16-2018, me objekt:
“Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje i objekteve nën administrim të AKBN në Tiranë dhe
Fier, i ndarë në dy lote, Loti 1- Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje i godinës së selisë
qëndrore të AKBN, Tiranë–Marrëveshje Kuadër - me disa operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara - me afat, Loti 1- 316 (treqind e gjashtembëdhjetë) ditë
kalendarike”, me fond limit 2,658,968 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 06.03.2018, nga
autoriteti kontraktor, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Tiranë.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” shpk për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomikë “Snajper Security” shpk, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Snajper Security” shpk.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
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7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
II.9. Me shkresën Nr. 449/8 Prot, datë 12.06.2018, protokolluar me tonën nr. 369/2 prot, datë
12.06.2018, autoriteti kontraktor, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, njofton se ka
zbatuar vendimin K.P.P 369/2018 të Komisionit të Prokurimit Publik, për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr. REF-48629-02-16-2018, me objekt: “Ruajtja dhe
sigurimi fizik me roje i objekteve nën administrim të AKBN në Tiranë dhe Fier, i ndarë në dy
lote, Loti 1- Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje i godinës së selisë qëndrore të AKBN, Tiranë–
Marrëveshje Kuadër - me disa operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me
afat, Loti 1- 316 (treqind e gjashtembëdhjetë) ditë kalendarike”, me fond limit 2,658,968 lekë pa
tvsh, zhvilluar më datë 06.03.2018, nga autoriteti kontraktor, Agjencia Kombëtare e Burimeve
Natyrore, Tiranë.
II.10. Me vendimin KPP. 369/3/2018, datë 14.06.2018, Komisioni i Prokurimit Publik ka
vendosur heqjen e pezullimit për procedurën e prokurimit të sipërcituar, pasi pas verifikimeve në
sistemin e prokurimeve elektronike rezultonte se, autoriteti kontraktor në datën 07.06.2018 kishte
kryer rivlerësimin e procedurës së prokurimit objekt ankimi në zbatim të vendimit KPP
369/2018, duke kualifikuar operatorin ekonomik “Snajper Security” shpk.
II.11. Në datën 07.06.2018 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e rivlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
1. “Arbana” sha
2. “Kevenjo” shpk
3. “Aulona Pol 1” shpk
4. “Ballazhi” shpk
5. “Leksi Security” shpk
6. “Oktapus 1 Security” shpk
7. “Myrto Security” shpk
8. “Conspiration-Metropol” shpk
9. “Res 03” shpk
10. “Oktapus” shpk
11. “Snajper Security” shpk
12. “Trezhnjeva” shpk
13. “Siguria” shpk
14. “Mandi 2K” shpk
15. “SSX” shpk
16. “A 2000” shpk

pa ofertë
7.988,96
242.993,87
2.405.658,12
2.511.526,92
2.522.621,6
2.522.621,68
2.524.470,28
2.524.706,3
2.524.706,3
2.524.706,31
2.524.706,31
2.526.558,26
2.526.558,26
2.526.558,26
2.526.558,26

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
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17. “Çullhaj” shpk
18. “Safe” shpk
19. “Pelikani Security Group” shpk

2.526.558,26
2.526.558,26
7.701.232,17

lekë
lekë
lekë

kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar

II.12. Në datën 07.06.2018 operatori ekonomik “Siguria” shpk është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike lidhur me rivlerësimin e ofertave në zbatim të vendimit KPP.
369/3/2018, datë 01.06.2018.
II.13. Në datën 08.06.2018, operatori ekonomik ankimues “Siguria” shpk, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me
kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Snajper Security” shpk, në mënyrë të
përmbledhur me pretendimet si më poshtë:
Sh.p.s.f Siguria sh.p.k pasi u njoh në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik
ëëë.app.gov.al me njoftimin e klasifikimit të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e
prokurimit publik me objekt "Loti 1- Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje i godinës së selisë
qëndrore të AKBN, Tiranë"- Marrëveshje Kuadër”, i organizuar nga autoriteti kontraktor
Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore ,Tiranë, duke marrë shkas nga kualifikimi i shoqërisë
‘Snajper Security” shpk, i cili nuk plotëson kriteret e përgjithshme të kualifikimit të përcaktuara
nga autoriteti kontraktor në DST-në e kësaj procedure.
1. Autoriteti kontraktor në datën 07.06.2018, pas vendimit K.P.P.369/2018 datë 01.06.2018
publikon njoftimin e klasifikimit të operatorëve ekonomikë si më poshtë:
Operatoret Ekonomike
Arbana
Kevenjo
Aulona Pol 1
Ballazhi
Leksi Security
Oktapus 1 Security
Myrto Security
Conspiration-Metropol
Res 03
Oktapus
Snajper Security
Trezhnjeva
Siguria
Mandi 2K
SSX

Vlera te
ofertuara
0.00
7.988,96
242.993,87
2.405.658,12
2.511.526,92
2.522.621,6
2.522.621,68
2.524.470,28
2.524.706,3
2.524.706,3
2.524.706,31
2.524.706,31
2.526.558,26
2.526.558,26
2.526.558,26

Refuzuar
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Jo
Po
Jo
Jo
Jo
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A 2000
Çullhaj
Safe
Pelikani Security Group

2.526.558,26
2.526.558,26
2.526.558,26
7.701.232,17

Jo
Jo
Po
Po

2. Duke u mbështetur në nenin 63, të LPP "Të drejtat a personit të interesuar", pas marrjes së
njoftimit të mësipërm, në datë 08.06.2018 ju drejtuam autoritetit kontraktor me nje fakt të ri të
pagjykuar si shkallë të parë të ankimimit në lidhje me kualifikimin e paligjshëm të operatorit
ekonomik “Snajper Security” shpk, i cili nuk plotëson kriteret kualifikuese të kërkura nga A.K në
DST-në e kësaj procedure. Duke marrë shkas nga përgjigja refuzuese e autoritetit kontraktor
sqarojmë K.P.P se: “Operatori ekonomik “Snajper Security” sh.p.k nuk plotëson përkatësisht
paraqitjen e 5 çertifikatava të punonjësve të shërbimit të vlefshme, sipas përcaktimeve të nenit 5,
pika 5, të Ligjit nr 75/2014 e për pasojë kualifikimi i këtij operatori i vendos në kushte të
pabarabarta operatorët pjesëmarrës element i cili shkon në kundërshtim me frymën qëllimin dhe
normat juridike të miratura të Ligjit të Prokurimit Publik siç janë barazia, mosdiskriminimi në
procedurat e prokurimit publik ndërmjet operatorëve ekonomikë pjesëmarrës.”.
Të nderuar anëtarë të K.P.P më poshtë po ju paraqesim të gjithë argumentat ligjore në
mbështetje të gjithë kundërshtimeve që kemi për kualifikimin e operatorit ekonomik “Snajper
Security” shpk:
3. Në DST-në e publikuar nga autoriteti kontraktor
konkretisht shtojca 6 “Kapaciteti
ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë”, pika 4, ka kerkuar: “Certifikata për punoniës
shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të obiekteve dhe
pronave, për të paktën 5 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë
kur konkurron per Lotin 1 dhe certifikatat për të paktën 10 punonjës shërbimi të lëshuar nga
Dreitoria e Policisë së Qarkut Fier në rast se konkurron per Lotin 2. Bashkë me certifikatat e
punonjësve të shërbimit, operatorët duhet të paraqesin një Vërtetim të lëshuar nga Dreitoria e
Policisë Vendore Tiranë kur konkuron për Lotin 1 dhe Vërtetim nga Dreitoria e Policisë
Vendore Fier kur konkuron për Lotin 2, i cili duhet të përmbajë të dhëna për listën emërore të
punonjësve të shërbimit të certifikuar dhe vlefshmërinë e këtyre certifikatave datën e certifikimit
(datën e lëshimit), si edhe afatin e vlefshmërisë së këtyre certifikatave të paraqitura.
Në Ligjin Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 5, pika 5, 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.
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5. Certifikata është e vlefshme për 4 vjet me të drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për
drejtuesin teknik dhe punonjësin e shërbimit.
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
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.
Ne_Ligjin Nr.9643 dt.20.1 1.2006 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar neni pika I germa "b",
percaktohet 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"
7. Ne vendimet e K.P.P. 281/2018 datë 07.05.2018, K.P.P. 278/2018 datë 04.05.2018, K.P.P.
349/2018 datë 24.05.2018, Komisioni Prokurimit Publik për çështje analoge ka skualifikuar të
gjithë operatorët ekonomikë të cilët nuk kanë mundur të paraqesin numrin e kërkuara nga AK të
certifikatave të vlefshme të punonjësve të shërbimit sipas përcaktimeve të nenit 5, pika 5 të Ligjit
75/2014.
Për këtë po citojmë një pjesë dispozitivi të vendimit të K.P.P, K.P.P. 281/2018 datë 07.05.2014
për një procedurë prokurimi të zhvilluar në datë 16.02.2018, pra afro 20 ditë me herët se kjo e
zhvilluar nga autoriteti kontraktor, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore: “Komisioni vëren
se në asnjë dispozitë ligjore apo akt nënligjor nuk parashikohet se çertifikatat për punonjësit e
shërbimit janë me afat të pacaktuar, përkundrazi për afatin e vlefshmërisë së tyre, pika 5 e nenit
5 të ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, parashikon se çertifikatat
lëshohen për një afat 4-vjeçar me të drejtë ripërtëritje. Edhe vetë Drejtoritë Vendore të Policisë,
me tagrat e organit kompetent dhe përgjegjës për çertifikimin e punonjësve të shërbimit të
shoqërive shpsf, sqaron në kthimin e përgjigjes drejtuar Komisionit të ProkurimitPublik, se afati
i vlefshmërisë së çertifikatave të punonjësve të shërbimit shpsf, është 4 vjeçar, nga momenti i
çertifikimit.
APP dhe KPP rekomandojnë se, në rastet kur në dokumentat e tenderit do të kërkohet paraqitja
e certifikatave të punonjësve të të shërbimit, së bashku me këtë kriter, të kërkohet edhe paraqitja
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e një vërtetimi të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore, i cili duhet të përmbajë të dhëna për
listën emërore të punonjësve të shërbimit të certifikuar, dhe vlefshmërinë e këtyre certifikatave,
datën e certifikimit (datën e lëshimit), si dhe afatin e vlefshmërisë së kësaj certifikate.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në shkresën nr. 465 Prot., datë
30.01.2018, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier, ku vërtetohet performanca e
veprimtarisë së SHPSF “Goga” sh.p.k., Drejtoria Vendore e Policisë Fier nuk ka përcaktuar
afat vlefshmërie të certifikatave të punonjësve të shërbimit të listuar në këtë shkresë (vërtetim),
por thjesht ka cituar në listën emërore të punonjësve “ e vlefshme” si dhe ka pasqyruar vetëm
datën e marrjes së këtyre çertifikatave.
Nga ana tjetër, Drejtoritë Vendore të Policive, siç cituam edhe më sipër, sqarojnë më së miri në
lidhje me afatin e vlefshmërisë së këtyre çertifikatave në korrespondencën zyrtare me Komisionin
e Prokurimit Publik.
Komisioni gjykon se me anë të vërtetimit të kërkuar, autoritetet kontraktore kërkojnë të
vërtetojnë nëse punonjësi i shërbimit është pjesë e stafit të operatorit ekonomik pjesëmarrës, si
dhe datën e përfundimit të vlefshmërisë së çertifikatës, ndërsa afati i vlefshmërisë së tyre
përcaktohet në mënyrë eksplicite në ligj, fakt ky i theksuar edhe nga vetë Drejtoritë Vendore të
Policive përkatëse, në kthimin e përgjigjes drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik.”.
8. Në gjykimin tonë autoriteti kontraktor dhe KVO-ja e ngritur prej tij duhet të rivlerësonin
dokumentacionin e operatorit ekonomik “Snajper Security” shpk, pas marrjes së ankesës tonë,
pasi bëhej fjalë për një fakt të ri dhe të pagjykuar. Autoriteti kontraktor duke mos vepruar dhe
kryer rivlerësimin e dokumentacionit na con përpara faktit të pabarazisë ndërmjet operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës.
Pra është evidente që këtu kemi shkelje të nenit 1,2 dhe 46/1 të L.P.P dhe normalisht nga ky
mosveprim i autoritetit kontraktor shoqëria jonë është e dëmtuar duke mos qënë në kushte të
barabarta me operatorin ekonomik të shpallur fitues, duke ditur se ky i fundit nuk plotëson
kriteret e përgjithshme të pranimt/kualifikimit.
9. Në përfundim për të gjithë arsyet, argumentat dhe dispozitat ligjore në fuqi të
sipërpërmendura i kërkojmë Komisionit të Prokurimit Publik të urdhërojë autoritetin kontraktor
dhe KVO-në e ngritur prej tij të korrigjojnë shkeljen e mësipërme, duke skualifikuar operatorin
ekonomik “Snajper Security” shpk, i cili nuk plotëson kriterin e përgjithshem të
pranimit/kualifikimit (shtojca 6, seksioni 2.1, pika 4), për mosparaqitjen e 5 (pesë) certifikateve
të vlefshme të punonjësve të shërbimit në përputhje me nenin 5, pika 5, të Ligjit 75/2014 dhe
nenit 46, pika 1, germa a, të LPP-së.
Për këto arsye dhe në zbatim të Ligiit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin publik", i
ndrvshuar dhe V.K.M nr. 914 datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik",
e ndryshuar kërkojmë:
1. Shqyrtimin dhe marrjen parasysh të ankesës tonë.
2. Pezullimin e të gjithë hapave të mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
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3. Rivlersim të dokumentacionit ligjor të operatorit ekonomik “Snajper Security” shpk.
4. Skualifikimin e operatorit ekonomik “Snajper Security” shpk me arsyen për mosplotësim të
kritereve kualifikuese dhe mosparaqitjen e 5 (pesë) certifikatave të vlefshme të punonjësve të
shërbimit.
II.14. Në datën 20.06.2018 me shkresën nr. 2166/31 prot, datë 19.06.2018, operatori ekonomik
ankimues “Siguria” shpk, është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës nga autoriteti
kontraktor.
II.15. Në datën 21.06.2018, pala ankimuese “Siguria” shpk ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.16. Nëpërmjet shkresës me nr. 2166/39 prot, datë 29.06.2018, protokolluar me tonën me
nr.1159/2 prot, datë 02.07.2018 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Siguria” shpk, mbi kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “Snajper Security” shpk, si dhe skualifikimin e tij
në procedurën e prokurimit me arsyen se: “nuk plotëson kriterin e përgjithshem të
pranimit/kualifikimit (shtojca 6, seksioni 2.1, pika 4), për mosparaqitjen e 5 (pesë) certifikateve
të vlefshme të punonjësve të shërbimit në përputhje me nenin 5, pika 5, të Ligjit 75/2014 dhe
nenit 46, pika 1, germa a, të LPP-së”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 6, “Kriteret e Veçanta për Kualifikim”, “Kapaciteti
ligjor i operatorëve ekonomikë”, Pika 2.1.4, nga ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar se:
“Operatori ekonomik duhet të paraqesë:
4. 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 Tiranë kur konkurron për Lotin 1 dhe çertifikatat për të paktën 10
punonjës shërbimi të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier në rast se konkurron për
Lotin 2. Bashkë me çertifikatat e punonjësve të shërbimit, operatorët duhet të paraqesin një
Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore Tiranë kur konkuron për Lotin 1 dhe
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Vërtetim nga Drejtoria e Policisë Vendore Fier kur konkuron për Lotin 2, 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 lëshimit), si edhe afatin e vlefshmërisë së këtyre
çertifikatave të paraqitura.”.
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se operatori ekonomik
“Snajper Security” shpk, në përmbushje të kriterit të mësipërm, lidhur me Lotin 1 ka paraqitur
dokumentacionin si më poshtë:
Vërtetim Nr. 273/1 prot, datë 11.01.2018, për operatorin ekonomik “Snajper Security” shpk
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë, ku numri i punonjësve të shërbimit gjithsej
është 28 punonjës, si dhe 6 çertifikatat punonjësish shërbimi, të cilat korespondojnë me
vërtetimin e DVP, por 5 çertifikata janë jashtë afatit 4 vjeçar dhe konkretisht T.K me numër
çertifikate 2134 datë 03.05.2012, Z.Z me numër çertifikate 2254 datë 09.04.2010, N.C me numër
çertifikate 2248 datë 09.04.2010, N.P me numër çertifikate 4197 datë 01.02.2013 dhe N.L me
numër çertifikate 2245 datë 09.04.2010, pra duke paraqitur në fakt 1 çertifikatë të vlefshme të
lëshuara nga Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë.
III.1.3. 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
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat
dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit.”
III.1.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 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
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.
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III.1.5. 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.1.6. 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.1.7. Në rekomandimin e përbashkët ndërmjet Komisionit të Prokurimit Publik dhe Agjencisë
së Prokurimit Publik “Mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat
të ruajtjes fizike”, i datës 20.12.2017, publikuar në faqen zyrtare të KPP, në pikën 2, paragrafi 7,
është parashikuar shprehimisht: “Në lidhje me hartimin e kriterit për paraqitjen e certifikatave të
punonjësve të shërbimit, në kushtet kur, procesi i ricertifikimit të punonjësve të shërbimit nuk ka
përfunduar ende dhe është në proces për një afat të pacaktuar, kjo sipas informacionit të dhënë
nga Drejtoria e Policisë së Shtetit, autoritetet kontraktore rekomandohen si më poshtë vijon:
Në rastët kur, në dokumentat e tenderit do të kërkohet paraqitja e certifikatave të punonjësve të
të shërbimit, së bashku me këtë kriter rekomandojmë që, të kërkohet edhe paraqitja e një
vërtetimi të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore, i cili duhet të përmbajë të dhëna për listën
emërore të punonjësve të shërbimit të certifikuar, dhe vlefshmërinë e këtyre certikatave, datën e
certifikimit (datën e lëshimit), si dhe afatin e vlefshmërisë së kësaj certifikate.”
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III.1.8. Në korrespondencën e Komisionit të Prokurimit Publik me Drejtorinë Vendore të
Policisë Tiranë, në lidhje me vlefshmërinë e çertifikatave, kjo e fundit citon se: “Cilësimi i
(vlefshëm) në vërtetimet e performancave për punonjës të çertifikuar të cilëve sipas ligjit actual i
ka përfunduar afati 4 vjeçar, është bërë për shkak të vakumit ligjor të krijuar nga anulimi i
udhëzimit 308, datë 22.05.2017 “Për funksionin e shërbimit privat të sigurisë fizike dhe Qendrës
së Trajnimit Privat të punonjësve të SHPSF-ve” si dhe akteve ligjore e nënligjore për zbatimin e
ligjit 75/2014 "Për shërbimin privat të sigurisë fizike”. Mungesa e bazës ligjore pezulloi
përkohësisht procesin e çertifikimit të aplikantëve për shpsf-t, dhe qëllimi i cilësimit i “vlefshëm”
ishte shmangia nga penaliteti i punonjësve të cilët sipas ligjit actual paisen me çertifikatat me
afat 4 –vjeçar.
Bazuar në nenin 5 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, dhe Udhëzimit të
Ministrit të Brendshëm nr. 130, datë 05.03.2018 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, afati i vlefshmërisë së çertifikatave të punonjësve të shërbimit, shpsf, është 4 vjeçar nga
momenti i çertifikimit të tyre”.
III.1.9. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Siguria” shpk, mbi
skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Snajper Security” shpk, KPP konstaton se ky i
fundit ka paraqitur një numër të konsiderueshëm çertifikata të punonjësve të shërbimit për
ruajtjen dhe sigurinë fizike lëshuar nga DVP Tiranë, prej të cilave vetëm 1 (një) prej tyre është
brenda afatit 4-vjeçar të vlefshmërisë të parashikuar në nenin 5, pika 5, të Ligjit Nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, si edhe bazuar në shkresën e Drejtorisë Vendore të Policisë
Tiranë.
Komisioni vëren se në asnjë dispozitë ligjore apo akt nënligjor nuk parashikohet se çertifikatat
për punonjësit e shërbimit janë me afat të pacaktuar, përkundrazi për afatin e vlefshmërisë së
tyre, pika 5 e nenit 5 të ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, parashikon se
çertifikatat lëshohen për një afat 4-vjeçar me të drejtë ripërtëritje. Edhe vetë Drejtoria Vendore e
Policisë Tiranë, me tagrat e organit kompetent dhe përgjegjës për çertifikimin e punonjësve të
shërbimit të shoqërive shpsf, sqaron në kthimin e përgjigjes drejtuar Komisionit të Prokurimit
Publik nëpërmjet shkresës me nr. 4039/1 prot., datë 27.04.2018, se afati i vlefshmërisë së
çertifikatave të punonjësve të shërbimit shpsf, është 4 vjeçar, nga momenti i çertifikimit.
APP dhe KPP rekomandojnë se, në rastet kur në dokumentat e tenderit do të kërkohet paraqitja e
certifikatave të punonjësve të të shërbimit, së bashku me këtë kriter, të kërkohet edhe paraqitja e
një vërtetimi të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore, i cili duhet të përmbajë të dhëna për
listën emërore të punonjësve të shërbimit të certifikuar, dhe vlefshmërinë e këtyre certifikatave,
datën e certifikimit (datën e lëshimit), si dhe afatin e vlefshmërisë së kësaj certifikate. Sa më
sipër, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në shkresën Nr. 273/1 prot, datë 11.01.2018,
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, ku vërtetohet performanca e veprimtarisë së
SHPSF “Snajper Security” shpk, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë nuk ka përcaktuar afat
vlefshmërie të çertifikatave të punonjësve të shërbimit të listuar në këtë shkresë (vërtetim), por
është shprehur se “[...] dhe punonjësit e shërbimit të poshtëshënuar që janë në marrëdhënie
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pune me çertifikata të vlefshme”, si dhe ka pasqyruar vetëm datën e marrjes së këtyre
çertifikatave.
Nga ana tjetër, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, siç cituam edhe më sipër, sqaron më së miri
në lidhje me afatin e vlefshmërisë së këtyre çertifikatave në korrespondencën zyrtare me
Komisionin e Prokurimit Publik.
Komisioni gjykon se me anë të vërtetimit të kërkuar, autoritetet kontraktore kërkojnë të
vërtetojnë nëse punonjësi i shërbimit është pjesë e stafit të operatorit ekonomik pjesëmarrës, si
dhe datën e përfundimit të vlefshmërisë së çertifikatës, ndërsa afati i vlefshmërisë së tyre
përcaktohet në mënyrë eksplicite në ligj, fakt ky i theksuar edhe nga vetë Drejtoria Vendore e
Policisë përkatëse, në kthimin e përgjigjes drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik.
Nga ana tjetër, operatori ekonomik ankimues nuk mund të justifikohet për mosricertifikimin e
punonjësve të tij të shërbimit për shkak të mospërfundimit të procesit të ricertifikimit, pasi për
certifikatat e punonjësve të shërbimit të cilat janë lëshuar përpara vitit 2014, ka patur kohën e
mjaftueshme dhe mundësinë për ti ricertifikuar këta punonjës, në përputhje me nenin 5, pika 5, të
Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”. Në këto kushte, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Snajper Security” shpk, nuk e përmbush
kriterin e përcaktuar në shtojcën 6, kapaciteti ligjor dhe teknik të dokumentave të tenderit, të
procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, pasi ka paraqitur 1 (një) çertifikatë të vlefshme për
punonjësit e shërbimit, e cilat rezulton e pasqyruar edhe në vërtetim, nga 5 (pesë) të kërkuara nga
autoriteti kontraktor në këtë kriter kualifikues.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Siguria” shpk për operatorin ekonomik “Snajper
Security” shpk, 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, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Siguria” shpk për në procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me Nr. REF-48629-02-16-2018, me objekt: “Ruajtja dhe
sigurimi fizik me roje i objekteve nën administrim të AKBN në Tiranë dhe Fier, i ndarë në
dy lote, Loti 1- Ruajtja dhe sigurimi fizik me roje i godinës së selisë qëndrore të AKBN,
Tiranë–Marrëveshje Kuadër - me disa operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara - me afat, Loti 1- 316 (treqind e gjashtembëdhjetë) ditë kalendarike”, me
fond limit 2,658,968 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 06.03.2018, nga autoriteti kontraktor,
Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Tiranë..
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2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit
ekonomik “Snajper Security” shpk, duke e skualifikuar këtë operator ekonomik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Siguria” shpk.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1159 Protokolli;
Datë 21.06..2018
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