VENDIM
K.P.P. 516/2018
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 03.08.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk si dhe mbi kualifikimin
e ofertës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” nga procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-40282-01-12-2018
me objekt: “Loti 13. Ruajtja e objekteve në qarkun e Vlorës
(Godina e DRT Vlorë), me fond limit 3.032.559,79 lekë pa tvsh, e
zhvilluar nё datёn 20.04.2018 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve.
Anullimi i shortit datë 23.05.2018
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk dhe “Myrto Security”
shpk në procedurën e prokurimit të sipërcituar
Anullimi i shortit datë 23.05.2018

Ankimues:

“Myrto Security” shpk
Lagjia Kastriot, Rruga “Brigada e 11 Sulmuese”, godina e
Albtelecom, Fier
“Anakonda Security” shpk
Lagjia “15 Shtatori”, banesë një katëshe, nr.32, Tepelenë
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“Nazeri 2000” shpk
Rruga e Kavajës, Qendra Condor,Kati II, Tiranë
“Anakonda Security” shpk
Lagjia “15 Shtatori”, banesë një katëshe, nr.32, Tepelenë
Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Rruga “Gjin Bue Shpata”

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 çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik, konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje
me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar;
I.4. Operatorët ekonomikë kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave pranë autoritetit
kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik. Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik
mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 12.01.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-40282-01-12-2018 me objekt: “Loti 13. Ruajtja e
objekteve në qarkun e Vlorës (Godina e DRT Vlorë), me fond limit 3.032.559,79 lekë pa tvsh, e
zhvilluar nё datёn 20.04.2018 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
II.2. Në datën 20.04.2018 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Referuar informacionit të pasqyruar në ankesën e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri
2000” shpk rezulton se në datën 04.05.2018 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët
ekonomikë pjesëmarrës, nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e
vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ku rezulton si më poshtë vijon:
-

Semani Security
Anakonda Security
Myrto Security
Balili Ko
Nazeri 2000

7988.81
7988.96
7988.96
7988.96
7988.96

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.4. Referuar informacionit të pasqyruar në ankesën e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri
2000” shpk, rezulton se në datën 07.05.2018 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:
-

Semani Security
Anakonda Security
Myrto Security
Balili Ko
Nazeri 2000

2,915,917.98
2,915,970.40
2,915,970.40
2,915,970.40
2,915,970.40

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.5. Në datën 22.05.2018 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 referuar vlerave të ofertave ekonomike, të hedhura nga autoriteti
kontraktor në SPE, rezulton si më poshtë vijon:
-

Semani Security
Anakonda Security
Myrto Security
Balili Ko
Nazeri 2000

2,915,917.98
2,915,970.40
2,915,970.40
2,915,970.40
2,915,970.40

I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
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II.6. Në datën 04.05.2018 operatori ekonomik “Myrto Security” shpk është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
-

Oferta është jo ligjore

II.7. Në datën 10.05.2018 operatori ekonomik “Myrto Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë:
-

-

-

-

Ky vendim i KVO-së nuk është i drejtë pasi referuar akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi
kemi bërë llogaritjet e cmimit për një roje në ditë dhe një vendroje në ditë duke respektuar
zërat e shpenzimeve të përcaktuar në formularin e Analizës së Kostos miratiar nga AK.
Sic rezulton edhe nga sqarimi i mësipërm në asnjë moment nuk është kërkuar llogaritja
edhe e shpenzimeve për armë të shkurtra/pistoleta. Udhëzimet e nxjerra nga APP dhe
KPP kanë përcaktuar se cilët element të kostos duhen respektuar që një ofertë të jetë
ligjore dhe në këto udhëzime shpenzimet për armatim dhe municion nuk përfshihen në
koston e cmimit të ofertave në procedurat e prokurimit me objekt shërbimin e ruajtjes dhe
sigurisë së objekteve.
Në këtë procedurë prokurimi ka paraqitur ofertë edhe operatori ekonomik Nazeri 2000.
Oferta e këtij operatori nuk plotëson kriteret e përcaktuara në shtojcën 7. Konkretisht:
Operatori ekonomik Nazeri 2000 shpk nuk ka paraqitur certifikatat e punonjësve të
shërbimit brenda afatit 4 vjecar të vlefshmërisë për rrjedhojë certifikatat janë të
pavlefshme. Ky fakt është lehtësisht i verifikueshëm si nga vetë certifikatat e paraqitura
ashtu edhe nga lista emërore e vërtetimet e performancës lëshuar nga DPV e Qarkut
Vlorë në të cilët jepet informacion për numrin dhe datën e lëshimit të certifikatave.
Operatori ekonomik Nazeri 2000 shpk nuk plotëson kriterin e pikës 2.3 pika 7 të
kapaciteteit teknik ku këkrohet së paku 2 automjete për lotin ku merr pjesë. Për të
përmbushur këtë kriter operatori ekonomik Nazeri 2000 duhet të paraqeste 2 automjete të
ndryshme për secilin lot dhe nëse merr pjesë në 13 lote duhet të kishte 26 automjete të
ndryshme. Operatori ekonomik Nazeri 2000 nuk ka paraqitur në ofertë nga 2 automjete
për cdo lot sic kërkohet në kriterin e sipërcituar ndaj oferta e tij duhet të refuzohet.
Sa më sipër këkrojme kualifikimin e ofertës sonë dhe lënien e skualiifkuar si dhe shtimin e
arsyeve të skualifikimit për operaorin ekonomik Nazeri 2000 shpk.

II.8. Në datën 17.05.2018 me shkresën nr. 9764/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Myrto
Security” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me përgjigjen e autoritetit kontraktor me anë të të
cilës sqarohet ankimuesi se vlerësimi përfundimtar i ofertave është kryer në datë 07.05.2018 dhe
afatet e ankimimit nisin nga data e rivlerësimit.
II.9. Në datën 21.05.2018, pala ankimuese “Myrto Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.10. Në datën 24.05.2018 operatori ekonomik “Anakonda Security” shpk ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor me pretendimet si më poshtë:
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-

Në datën 22.05.2018 u njohëm me rivlerësimin e ofertave. Nga ky riklasifikim rezulton se
oferta jonë është kualifikuar së bashku me ofertën e shoqërisë Nazeri 2000 shpk. Shoqëria
jonë ka pretendime në lidhje me kualifikimin e këtyre dy shoqërive pasi ato nuk plotësojnë
kriteret e kualifikimit. Ndërkohë që dje në datë 23.05.2018 ora 14 keni zhvilluar shortin
për shpalljen e fituesit për këtë lot. Zhvillimi i shortit është i parakohshëm dhe në
kundërshtim të hapur me ligjin pasi nuk keni respektuar të drejtën themelore të
operatorëve ekonomikë që është ankimimi.
Kërkojmë anullimin e shortit të
kundraligjshëm të adtës 23.05.2018 dhe respektimin e afateve të ankimimit në përfundim
të të cilave mund të zhvillohet shorti i rregullt për përcaktimin e fituesit të këtij loti.

II.11. Në datën 30.05.2018, me shkresën nr.10909/1 prot, operatori ekonomik “Anakonda
Security” shpk., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.12. Në datën 04.06.2018 pala ankimuese “Anakonda Security” shpk., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.13. Në datën 28.05.2018 operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor me pretendimet si më poshtë:
-

Kundërshtojmë hedhjen e shortit të datës 23.05.2018 ora 14 për lotin Vlorë pasi autoriteti
kontraktor duhet të anullojë këtë short referuar edhe vendimeve dhe qëndrimeve të KPP
në vendime të ngjashme. Kërkojmë anullimin e shortit pasi nuk janë plotësuar afatet e
ankimimit sipas LPP.

II.14. Në datën 08.06.2018 pala ankimuese “Nazeri 2000” shpk., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.15. Në datën 29.05.2018 operatori ekonomik “Anakonda Security” shpk ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor me pretendimet si më poshtë:
-

Kundërshtojmë kualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë Nazeri 2000 shpk dhe
Myrto Security shpk pasi certifikatat e punonjësve të shërbimit të paraqitura nga këta OE
janë të pavlefshme pasi u ka kaluar afati 4 vjecar i vlefshmërisë duke qenë në këtë mënyrë
në kundërshtim me Ligjin nr 75/2014 datë 10.07.2014

-

Së dyti këto OE nuk plotësojnë kriterin e kualiifkimit Ofertuesi duhet të disponojë së paku
2 automjete për lotin ku merr pjesë për ndërhyrje në raste emergjente në pronësi të
shoqërisë apo të marra me qera. Së pari asnjë nga këto OE nuk i ka të shënuara në
vërtetimin e DVP Vlorë se ka dy automjete për këtë qark. Së dyti një mjet që mund të jetë
deklaruar në një DVP tjetër nuk mund të përdoret në qarkun e Vlorës pasi është
deklaruar në një qark tjetër. Këta OE kanë marrë pjesë në më shumë se një lot psh Nazeri
2000 shpk ka marrë pjesë në 13 lotet e kësaj procedure kështu që duhej të vërtetonte se
disponon nga dy automjete për secilin lot pra 26 gjithsej gjë të cilën nuk e ka bërë. Po
kështu edhe Myrto për lotet në të cilat ka marrë pjesë.
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II.16. Në datën 04.06.2018, me shkresën nr.11319/1prot, operatori ekonomik “Anakonda
Security” shpk., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.17. Në datën 11.06.2018 pala ankimuese “Anakonda Security” shpk., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.18. Nëpërmjet shkresës nr.11773 prot, datë 04.06.2018, protokolluar me tonën me nr.940/2 prot
datë 06.06.2018 dhe shkresës nr.12612/1 prot datë 21.06.2018 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 ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk, për kundërshtimin
e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Ky vendim i KVO-së nuk është i drejtë pasi
referuar akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi kemi bërë llogaritjet e cmimit për një roje në ditë
dhe një vendroje në ditë duke respektuar zërat e shpenzimeve të përcaktuar në formularin e
Analizës së Kostos miratiar nga AK. Sic rezulton edhe nga sqarimi i mësipërm në asnjë moment
nuk është kërkuar llogaritja edhe e shpenzimeve për armë të shkurtra/pistoleta. Udhëzimet e
nxjerra nga APP dhe KPP kanë përcaktuar se cilët element të kostos duhen respektuar që një
ofertë të jetë ligjore dhe në këto udhëzime shpenzimet për armatim dhe municion nuk përfshihen
në koston e cmimit të ofertave në procedurat e prokurimit me objekt shërbimin e ruajtjes dhe
sigurisë së objekteve”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në datën 22.05.2018 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 referuar vlerave të ofertave ekonomike, të hedhura nga autoriteti
kontraktor në SPE, rezulton si më poshtë vijon:
-

Semani Security
Anakonda Security
Myrto Security
Balili Ko
Nazeri 2000

2,915,917.98
2,915,970.40
2,915,970.40
2,915,970.40
2,915,970.40

I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar

III.1.2. Referuar klasifikimit sa më sipër KPP konstaton se oferta e shoqërisë “Myrto Security”
shpk është kualifikuar. Në këto kushte KPP gjykon se nuk do të marrë në shqyrtim këtë
pretendim të ankimuesit sa kohë që interesi i tij është përmbushur në rivlerësimin e kryer nga
autoriteti kontraktor më datë 22.05.2018.
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III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk dhe
“Anakonda Security” shpk për kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik
“Nazeri 2000” shpk me arsyetimin se “Në këtë procedurë prokurimi ka paraqitur ofertë edhe
operatori ekonomik Nazeri 2000. Oferta e këtij operatori nuk plotëson kriteret e përcaktuara në
shtojcën 7. Konkretisht: Operatori ekonomik Nazeri 2000 shpk nuk ka paraqitur certifikatat e
punonjësve të shërbimit brenda afatit 4 vjecar të vlefshmërisë për rrjedhojë certifikatat janë të
pavlefshme. Ky fakt është lehtësisht i verifikueshëm si nga vetë certifikatat e paraqitura ashtu
edhe nga lista emërore e vërtetimet e performancës lëshuar nga DPV e Qarkut Vlorë në të cilët
jepet informacion për numrin dhe datën e lëshimit të certifikatave”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, pika 3 “Kapaciteti ligjor i operatorëve
ekonomikë”, të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më
poshtë:
-

Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe
sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën sa eshte numri i punonjësve te
shërbimit te lotit ku mer pjese operatori ekonomik të lëshuara nga Drejtoria e Policisë se
Qarkut perkates në të cilin kryhet shërbimi i ruajtjes së objektit.;

III.2.2. Në shtojcën ”Modifikim mbi dokumentat e tenderit” të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet si më poshtë:
Behet
8.Vertetim shoqeruar me listen emerore nga Drejtoria e Policise se Qarkut perkates te mos kete
patur masa administrative apo ngjarje ne objekt , ku jepet informacion mbi gjendjen e
shoqerise.
III.2.3. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohen të dhënat e shërbimit si më poshtë:

Vendndodhja e sherbimit:

Nr

Drejtorite Rajonale

Rrethi

VendRoje

Nr.rojeve

Turne

4.98

3

Afati i levrimit

(objekte)
1 DPT

Tirane

1

12 muaj
A DRT TM

Tirane

1

4.98

3

Kontratat do te jepen nga

7

momenti i lidhjes se
Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga
kjo procedure prokurimi,
sipas përcaktimit të AK
me afat perfundimtar 12
muaj.
B DRT Tirane

C

Godina qendrore

Tirane

1

4.98

3

D

Sherbimi
tatimpaguesve

Tirane

1

4.98

3

2 DRT Korçe
A

Godina qendrore

Korce

1

4.98

3

B

Agjensia Pogradec

Pogradec

1

3.32

2

C

Agjensia Erseke

Erseke

1

3.32

2

D

Agjensia Devoll

Devoll

1

3.32

2

3 DRT Elbasan
A

Godina qendrore

Elbasan

1

4.98

3

B

Agjensia Librazhd

Librazhd

1

3.32

2

C

Agjensia Peqin

Peqin

1

3.32

2

4 DRT Durres
A

Godina qendrore

Durres

1

4.98

3

B

Agjensia Kavaje

Kavaje

1

3.32

2

5 DRT Kukes
A

Godina qendrore

Kukes

1

4.98

3

B

Agjensia Has

Has

1

3.32

2

C

Agjensia Tropoje

Tropoje

1

3.32

2

Gjirokaster

1

4.98

3

6 DRT Gjirokaster
A

Godina qendrore

8

7 DRT Fier
A

Godina qendrore

Fier

1

4.98

3

B

Agjensia Mallakaster

Mallakster

1

3.32

2

C

Agjensia Lushnje

Lushnje

1

3.32

2

Vlore

1

4.98

3

8 DRT Vlore
A Godina qendrore
9 DRT Berat
A

Godina qendrore

Berat

1

4.98

3

B

Agjensia Kucove

Kucove

1

3.32

2

C

Agjensia Skrapar

Skrapar

1

3.32

2

10 DRT Lezhe
A

Godina qendrore

Lezhe

1

4.98

3

B

Agjensia Kurbin

Kurbin

1

3.32

2

C

Agjensia Rreshen

Rreshen

1

3.32

2

Sarande

1

4.98

3

11 DRT Sarande
A

Godina qendrore

12 DRT Shkoder
A

Godina qendrore

Shkoder

1

4.98

3

B

Agjensia Malesi e
Madhe

Malesi e
madhe

1

4.98

3

13 DRT Diber
A

Godina qendrore

Diber

1

4.98

3

B

Agjensia Bulqize

Bulqize

1

3.32

2

C

Agjensia Burrel

Burrel

1

3.32

2

III.2.4. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se në përmbushje të
kriterit sa më sipër operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka dorëzuar dokumentacionin si më
poshtë:
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-

Vërtetim Nr.2042/1 datë 13.03.2018 lëshuar nga DVP Vlorë ku jepet infomacion ndër të
tjera lidhur me listën emërore të punonjësve
Certifikatë Nr.18/357 datë 11.11.2016 lëshuar nga DPQ Vlorë (ne listë)
Certifikatë Nr.11 datë 14.12.2015 lëshuar nga DPQ Vlorë (ne liste)
Certifikatë Nr.0360 datë 18.08.2013 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.60/69 datë 15.04.2013 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.149/34 datë 05.12.2013 lëshuar nga DPQ Vlorë e Korigjuar
Certifikatë Nr.0284 datë 18.04.2013 lëshuar nga DPQ Vlorë e Koriigjuar
Certifikatë Nr.19/5 datë 25.09.2009 lëshuar nga DPQ Vlorë e Korigjuar
Certifikatë Nr.36 datë 25.07.2009 lëshuar nga DPQ Vlorë e Korigjuar
Certifikatë Nr.3043 datë 12.08.2013 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.41/63 datë 26.02.2014 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifiktaë Nr. 30/35/1 datë 23.01.2014 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.67 datë 21.03.2016 lëshuar nga DVP Vlorë e korigjuar ( ne liste me vit
2016)
Certifikatë Nr.0122 datë 30.03.2011 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.3053 datë 02.09.2013 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.469 datë 03.04.2017 lëshuar nga DVP Vlorë (ne liste rezulton me nr.0331
datë 05.07.2013)
Certifikatë Nr.18/329 datë 04.10.2016 lëshuar nga DVP Vlorë (ne liste)
Certifikatë Nr.149/24 datë 05.12.2013 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.35/21 datë 24.01.2013 lëshuar nga DPQ Vlorë e Korigjuar

III.2.5. Referuar korenspondences së mbajtuar nga KPP me disa nga drejtoritë vendore të
policive (Dejtorisë Vendore të Policisë Fier dhe Tiranë) për disa cështje të ngjashme këto të
fundit sqarojnë 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
sëçertifikatave të punonjësve të shërbimit, shpsf, është 4 vjeçar nga momenti i çertifikimit të
tyre”.
Neni 46 i Ligjit për Prokurimin Publkik ”, i ndryshuar, parashikon 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”.
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Ndërsa në nenin 53, pika 3 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.2.6. 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.

III.2.7. 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.2.8. 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
[…]”.
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III.2.9. Sa më sipër, Komisioni vlerëson se operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, nuk ka
dorëzuar dokumentacion të rregullt lidhur me certifikatat e punonjësve të shërbimit në përputhje
me numrin e kërkuar në kriterin e kualifikimit dhe brenda afatit 4 vjecar të parashikuar në ligj.
Konkretisht krahasuar edhe me listën emërore të punonjësve lëshuar nga DPQ Vlorë rezulton se
vetëm 4 punonjës kanë certifikatata të vlefshme brenda afatit 4 vjecar. Ndërsa Certifikata Nr.469
datë 03.04.2017 lëshuar nga DVP Vlorë ne listën emërore të punonjësve rezulton me nr.0331 datë
05.07.2013. Gjithashtu rezultojnë mospërputhje të theksuara ndërmjet numrave dhe datave të
certifikatave (si dokument më vete) me numrat dhe datat e certifikatave të pasqyruara në listën
emërore të punonjësve. Në këto kushte KPP gjykon se operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk
nuk ka dorëzuar dokumentacion në përputhje me kriterin e kualifikimit sa i takon numrit të
certifiatave të vlefshme për punonjësit e shërbimit. Dokumentacioni i dorëzuar nuk është i plotë e
rrjedhimisht nuk është i vlefshëm për këtë procedurë prokurimi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk dhe “Anakonda
Security” shpk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk dhe
“Anakonda Security” shpk për për kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik
“Nazeri 2000” shpk, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk do të merren në shqyrtim pasi,
referuar gjykimit mësipër gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k. do të ndryshojë duke u skualifikuar nga procedura në fjalë, e rrjedhimisht duke
përmbushur interesin e ankimuesit.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Anakonda Security” shpk “Kundërshtojmë
kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik Myrto Security shpk pasi certifikatat e punonjësve të
shërbimit të paraqitura janë të pavlefshme pasi u ka kaluar afati 4 vjecar i vlefshmërisë duke
qenë në këtë mënyrë në kundërshtim me Ligjin nr 75/2014 datë 10.07.2014”, Komisioni i
prokurimit Publik vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, pika 3 “Kapaciteti ligjor i operatorëve
ekonomikë”, të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më
poshtë:
-

Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe
sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën sa eshte numri i punonjësve te
shërbimit te lotit ku mer pjese operatori ekonomik të lëshuara nga Drejtoria e Policisë se
Qarkut perkates në të cilin kryhet shërbimi i ruajtjes së objektit.;

III.4.2. Në shtojcën ”Modifikim mbi dokumentat e tenderit” të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet si më poshtë:
Behet
8.Vertetim shoqeruar me listen emerore nga Drejtoria e Policise se Qarkut perkates te mos kete
patur masa administrative apo ngjarje ne objekt , ku jepet informacion mbi gjendjen e
shoqerise.
III.4.3. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohen të dhënat e shërbimit si më poshtë:
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Vendndodhja e sherbimit:

Nr

Drejtorite Rajonale

Rrethi

VendRoje

Nr.rojeve

Turne

4.98

3

Afati i levrimit

(objekte)
1 DPT

Tirane

1

12 muaj

A DRT TM

Tirane

1

4.98

3

Kontratat do te jepen nga
momenti i lidhjes se
Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga
kjo procedure prokurimi,
sipas përcaktimit të AK
me afat perfundimtar 12
muaj.

B DRT Tirane

C

Godina qendrore

Tirane

1

4.98

3

D

Sherbimi
tatimpaguesve

Tirane

1

4.98

3

2 DRT Korçe
A

Godina qendrore

Korce

1

4.98

3

B

Agjensia Pogradec

Pogradec

1

3.32

2

C

Agjensia Erseke

Erseke

1

3.32

2

D

Agjensia Devoll

Devoll

1

3.32

2

3 DRT Elbasan
A

Godina qendrore

Elbasan

1

4.98

3

B

Agjensia Librazhd

Librazhd

1

3.32

2

C

Agjensia Peqin

Peqin

1

3.32

2

4 DRT Durres

13

A

Godina qendrore

Durres

1

4.98

3

B

Agjensia Kavaje

Kavaje

1

3.32

2

5 DRT Kukes
A

Godina qendrore

Kukes

1

4.98

3

B

Agjensia Has

Has

1

3.32

2

C

Agjensia Tropoje

Tropoje

1

3.32

2

Gjirokaster

1

4.98

3

6 DRT Gjirokaster
A

Godina qendrore
7 DRT Fier

A

Godina qendrore

Fier

1

4.98

3

B

Agjensia Mallakaster

Mallakster

1

3.32

2

C

Agjensia Lushnje

Lushnje

1

3.32

2

Vlore

1

4.98

3

8 DRT Vlore
A Godina qendrore
9 DRT Berat
A

Godina qendrore

Berat

1

4.98

3

B

Agjensia Kucove

Kucove

1

3.32

2

C

Agjensia Skrapar

Skrapar

1

3.32

2

10 DRT Lezhe
A

Godina qendrore

Lezhe

1

4.98

3

B

Agjensia Kurbin

Kurbin

1

3.32

2

C

Agjensia Rreshen

Rreshen

1

3.32

2

Sarande

1

4.98

3

Godina qendrore

Shkoder

1

4.98

3

Agjensia Malesi e

Malesi e

1

4.98

3

11 DRT Sarande
A

Godina qendrore

12 DRT Shkoder
A
B

14

Madhe

madhe

13 DRT Diber
A

Godina qendrore

Diber

1

4.98

3

B

Agjensia Bulqize

Bulqize

1

3.32

2

C

Agjensia Burrel

Burrel

1

3.32

2

III.4.4. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se në përmbushje të
kriterit sa më sipër operatori ekonomik “Myrto Security” shpk ka dorëzuar dokumentacionin si
më poshtë:
-

Vërtetim perfomance Nr.2588/1 prot datë 04.04.2018 lëshuar nga DVP Vlorë ku jepet
informacion ndër të tjera për listën emërore të punonjësve.
Certifikatë Nr.1043 datë 01.02.2017 lëshuar nga DVP Vlorë ne liste
Certifikatë Nr.1112 datë 22.06.2017 lëshuar nga DVP Vlorë ne liste
Certifikatë Nr.8 datë 14.10.2015 lëshuar nga DVP __ne listë
Certifikatë Nr.0078 datë 08.09.2010 lëshuar nga DVP Vlorë
Certifikatë Nr.2017 datë 27.09.2017 lëshuar nga DVP Vlorë ne liste
Certifikatë Nr.18/328 datë 04.10.2016 lëshuar nga DVP Vlorë ne liste
Certifikatë Nr.5 datë 14.10.2015 lëshuar nga DVP Vlorë ne liste
Certifikatë Nr.30/111 datë 27.03.2014 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.18/113 datë 17.03.2015 lëshuar nga DVP Vlorë
Certifikatë Nr.92/50 datë 27.03.2014 lëshuar nga DVP Vlorë
Certifikatë Nr.0175 datë 31.08.2011 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.0553 datë 10.03.2015 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.0556 datë 27.03.2015 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.5/4 datë 03.06.2016 lëshuar nga DPV Vlorë
Certifikatë Nr.3 datë 14.10.2015 lëshuar nga DVP Vlorë
Certifikatë Nr.41/188 datë 11.09.2014 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.0344 datë 10.03.2015 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.0253 datë 02.03.2015 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.0141 datë 31.05.2011 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.0174 datë 31.08.2011 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.0544 datë 10.03.2015 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.0253 datë 02.03.2015 lëshuar nga DPQ Vlorë
Certifikatë Nr.0141 datë 31.05.2011 lëshuar nga DPQ Vlorë

III.4.3. Referuar korenspondences së mbajtuar nga KPP me disa nga drejtoritë vendore të
policive (Dejtorisë Vendore të Policisë Fier dhe Tiranë) për disa cështje të ngjashme këto të
fundit sqarojnë 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
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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
sëçertifikatave të punonjësve të shërbimit, shpsf, është 4 vjeçar nga momenti i çertifikimit të
tyre”.
III.4.4.Neni 46 i Ligjit për Prokurimin Publkik ”, i ndryshuar, parashikon 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”.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.4.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, parashikohet si më poshtë: “Për të
provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
- a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
- b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe
licencat profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
- c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
- ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.4.6. Neni 5 i Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikon
shprehimisht se:
- 1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është kompetencë e Drejtorit
të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.
- 2. Certifikimi i punonjësit të shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut.
- 3. Vendimet e certifikimit, sipas përcaktimeve në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen
duke u bazuar respektivisht në mendimin paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC-së.
- 4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe drejtuesit teknik bëhet brenda 45
ditëve, ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30 ditëve nga dita e plotësimit të
formularit të kërkesës për aplikim.
- 5. Certifikata është e vlefshme për 4 vjet me të drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e
subjektit, për drejtuesin teknik dhe punonjësin e shërbimit.
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III.4.7. Sa më sipër konstatuar, Komisioni vlerëson se operatori ekonomik “Myrto Security”
shpk ka paraqitur certifikata të vlefshme për të gjithë punonjësit e shërbimit të kërkuar në kriterin
e vecantë të kualifikimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor. Këta punonjës rezultojnë në listën
emërore të punonjësve, bashkëngjitur vërtetimit të Drejtorisë së Policisë Vendore Tiranë, të
dorëzuar nga operatori ekonomik “Myrto Security” shpk në procedurën objekt ankimi.
Certifikatat e punonjësve mbajnë datë lëshimi brenda afatit katër vjecar të parashikuar në ligj.
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, 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.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Anakonda Security” shpk për kundërshtimin
e kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk me argumentat se nuk
plotëson kriterin e kualifkimit “Ofertuesi duhet të disponojë së paku 2 automjete për lotin ku
merr pjesë për ndërhyrje në raste emergjente në pronësi të shoqërisë apo të marra me qera. Së
pari asnjë nga këto OE nuk i ka të shënuara në vërtetimin e DVP Vlorë se ka dy automjete për
këtë qark. Së dyti një mjet që mund të jetë deklaruar në një DVP tjetër nuk mund të përdoret në
qarkun e Vlorës pasi është deklaruar në një qark tjetër. Këta OE kanë marrë pjesë në më shumë
se një lot psh Nazeri 2000 shpk ka marrë pjesë në 13 lotet e kësaj procedure kështu që duhej të
vërtetonte se disponon nga dy automjete për secilin lot pra 26 gjithsej gjë të cilën nuk e ka bërë.
Po kështu edhe Myrto për lotet në të cilat ka marrë pjesë.
III.5.1. Në shtojcën “Modifikim mbi dokumentat e tenderit” të publikuar nga autoriteti kontraktor
në SPE parashikohet kriteri si më poshtë”
-

7. Ofertuesi duhet të disponojë se paku 2(dy) automjete (per lotin ku mer pjese) për
ndërhyrje në raste emergjente, në pronësi të shoqerisë apo të marre me qera. Per kete
operatori ekonomik duhet të paraqesë:
Lejen qarkullimit te mjetit ,
Pagesa e takses se kolaudimit
Siguracioni vjetore
Ne rastin kur automjeti eshte marre me qera, Leja e Qarkullimit duhet te shoqerohet
edhe me Kontraten noteriale te marrjes me qera, ku te jete percaktuar afati dhe
qellimi i marrjes me qera.

III.5.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se në përmbushje të
kriterit sa më sipër operatori ekonomik “Myrto Security” shpk ka dorëzuar dokumentacionin si
më poshtë:
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-

Leje Qarkullimi i mjetit me targa AA129 AF

-

Certifikatë Pronësie e mjetit me targa AA129AF në emër të Myrto Security shpk

-

Policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtëse të mjeteve motorike për përgjegjësinë
ndaj palëve të treta.

-

Certifikatë e Kontrollit Teknik

-

Pagesa e Takses Vjetore

-

Leje Qarkullimi e mjetit me targa AA042JT

-

Certifikatë e pronësisë së mjetit me targa AA042JT në emër të Myrto Security shpk

-

Certifikatë e Kontrollit Teknik

-

Policë për sigurimin e detyrueshëm të mbajtëse të mjeteve motorike për përgjegjësinë
ndaj palëve të treat.

-

Pagesa e Takses Vjetore

-

Mjeti me targë AA982MM, pronar shoqëria “Myrto Security” shpk, shoqëruar me Leje
qarkullimi, Çertifikatë pronësie, Siguracion vjetor, Çertifikatë e kontrrollit teknik dhe
Mandatin e pagimit të taksës vjetore.

-

Mjeti me targa AA193JT, shoqëruar me Leje qarkullimi, Çertifikatë pronësie, Siguracion
vjetor, Çertifikatë e kontrollit teknik dhe Mandatin e pagimit të taksës vjetore.

III.5.3. Neni 46 i Ligjit për Prokurimin Publkik ”, i ndryshuar, parashikon 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”.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”.
III.5.4. 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, gërmat a-ç, 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 CVtë 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
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mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit
ekonomik për të përmbushur kontratën.”.
III.5.5 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, 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. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor
janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një
procedurë prokurimi..
III.5.6. Në rastin konkret, nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik
“Myrto Security” shpk për automjetet, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori
ekonomik Myrto Security provon se ka në pronësi të paktën dy automjete për lotin në të cilin
merr pjesë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se dokumentacioni i paraqitur nga operatori
ekonomik Myrto Security është i vlefshëm për procedurën e prokurmit objekt ankimi. Lidhur me
pretendimin e ankimuesit se mjetet nuk jane të shëbnuara në DVP Vlorë KPP gjykon se
kapaciteti lidhur me mjetet është kërkuar të përmbushet me dokumentacionin për mjetet dhe jo
nëpërmjet vërtetimit të DVP.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Anakonda Security” shpk lidhur
me anullimin e shortit të hedhur nga autoritetit konstraktor më datë 23.05.2018 ora 14, KPP
gjykon se në kushtet kur klasifikimi i ofertuesve do të ndryshoje dhe autoriteti kontraktor do të
bëjë një rivlerësim të ri të ofertave në përputhje me këtë vendim shorti i datës 23.05.2018 duhet të
anullohet duke u përsëritur sërish me ofertuesit që mbeten të kualifikuar në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk
“Kundërshtojmë hedhjen e shortit të datës 23.05.2018 ora 14 për lotin Vlorë pasi autoriteti
kontraktor duhet të anullojë këtë short referuar edhe vendimeve dhe qëndrimeve të KPP në
vendime të ngjashme. Kërkojmë anullimin e shortit pasi nuk janë plotësuar afatet e ankimimit
sipas LPP”, KPP gjykon se nuk do të merret në shqyrtim pasi kjo tashme ska asnjë ndikim mbi
interesat e ankimuesit sa kohë që ky operator referuar arsyetimit më sipër do të skualifikohet nga
procedura e prokurimit objekt ankimi.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Myrto Security” shpk, për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-40282-01-12-2018 me objekt:
“Loti 13. Ruajtja e objekteve në qarkun e Vlorës (Godina e DRT Vlorë), me fond limit
3.032.559,79 lekë pa tvsh, e zhvilluar nё datёn 20.04.2018 nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Anakonda Security” shpk për
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për procedurën e
prokurimit të sipërcituar.
4. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” shpk duke e skualifikuar atë.
5. Autoriteti kontraktor të anullojë shortin e datës 23.05.2018.
6. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
7. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Myrto Security” shpk dhe “Anakonda Security” shpk.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 940 Protokolli; Datë 21.05.2018
Nr.1078 Protokolli; Datë 08.06.2018

Nr.1047 Protokolli; Datë 04.06.2018
Nr.1087 Protokolli; Datë 11.06.2018

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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