KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 436/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 29.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Arbana
Sh.A” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k,
“Firdeus Security” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Nazeri
2000” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, dhe “Global Security” sh.p.k
nga procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me
objekt: “Ruajtja me roje private e godinës së Gjykatës
Administrative të Shkallës Parë Tiranë”, me fond limit
1.348.728 lekë (pa TVSH), publikuar për t’u zhvilluar nё
datёn 24.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Gjykata
Administrative Shkallës Parë Tiranë.

Ankimues:

“Dea Security” sh.p.k
Rruga “Ndre Mjeda”, Qendra Polifunksionale, Kati I
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Gjykata Administrative Shkallës Parë Tiranë,

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar; Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
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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 e 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
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
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 obj ektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 13.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
Propozim” me objekt: “Ruajtja me roje private e godinës së Gjykatës Administrative të
Shkallës Parë Tiranë”, me fond limit 1.348.728 lekë (pa TVSH.
II.2. Në datën 23.03.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 12.05.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
Arbana Sh.A
Klaron

1.257.788,00 lekë, skualifikohet
1.257.840,30 lekë, skualifikohet
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Toni Security
Firdeus Security
Nazeri 2000
Eurogjici Security
Ales
Global Security
Dea Security
SSX

1.331.929,00 lekë, skualifikohet
1.331.930,04 lekë, kualifikohet
1.331.930,32 lekë, kualifikohet
1.331.930,32 lekë, kualifikohet
1.331.930,64 lekë, kualifikohet
1.333.688,36 lekë, kualifikohet
1.342.553,67 lekë, kualifikohet
0

II.4. Në datën 18.05.2015 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Klaron” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Eurogjici Security”
sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, dhe “Global Security” sh.p.k.
II.5. Nё datёn 28.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.6. Nё datёn 29.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke parashtruar tё njёjtat pretendime si edhe nё autoritetin kontraktor. Konkretisht
pretendohet se shoqëritë “Arbana Sh.A” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k,
“Firdeus Security” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Ales” sh.p.k,
dhe “Global Security” sh.p.k kanë këto mangësi në ofertat e tyre:
1. Janë nën koston ligjore të lejuar për përballimin e shpenzimeve të detyrueshme
ligjore.
2. Nuk ka plotësuar kërkesën për shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike.
3. Nuk kanë plotësuar kërkesën për vërtetim lëshuar nga D.P.Qarkut Tiranë
(shoqëruar melistën emërore) ku të jepet informacion për gjëndjen e shoqërisë: për
numrin e punonjësve të licencuar (jo më pak se 4 punonjës si dhe 1 përgjegjës
shërbimi, për sallë operative (shoqëria duhet të ketë të instaluar sallë opertaive
(drejtimi) - grup i gatshëm për ndërhyrje në situata emergjente (shoqëria duhet të
ketë të paktën 1 grup të gatshëm.
4. Nuk plotësojnë kërkesën që kandidati duhet të disponojë sallë operative dhe grup të
gatshëm, duke vërtetuar këtë kërkesëmë vërtetim pronësie të objektitose kontratë
qeraje dhe faturat e blerjes së aparaturavenë emër të shoqërisë si dhe të paraqitet
fotografi e sallës operative dhe vërtetim i lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut
Tiranë.
5. Nuk kanë plotësuar kërkesën që kandidati duhet të disponojë sallë operative, grup të
gatshëm të pajisur me automjet të posacëm dhe pajisje radondërlidhje, të atashuar
pranë qendrës operative dhe për kët ëduhet të paraqesë certifikatë pronësie ose
kontratë noteriale të marrjes së ambienteve me qira për shfrytëzim sallë operative
(afati i të cilave të përfshijë periudhën e shërbimit të objektit).
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II.7. Në datën 12.06.2015 është protokolluar në Komisionit të Prokurimit Publik me nr.
999/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 6070/1 prot., datё 04.06.2015, bashkëngjitur
dokumentacioni për trajtimin e ankesës dhe zhvillimin e procedurёs sё prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si informacionin e
dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin se operatorit ekonomik ankimues përsa i përket shoqërive
“Arbana Sh.A” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit
Publik sqaron se fati i operatorëve ekonomikë në fjalë është përcaktuar tashmë prej vendimit
të autoritetit kontraktor të datës 12.05.2015, sipas të cilit këto shoqëri rezultojnë të
skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e
ankimuesit. Për më tepër, nga shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që këta
operatorë ekonomikë të kenë paraqitur ankim në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k sipas së cilit
“Firdeus Security” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Ales” sh.p.k,
dhe “Global Security” sh.p.k kanë paraqitur oferta nën koston ligjore, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar
përmbushja e kërkesës së mëposhtme:
”Ofertuesit duhet te paraqesin nje analize te cmimit te paraqitur, duke specifikuar sakte te
gjithe elementet qe kane marre parasysh ne llogaritjen e cmimit, si dhe duke plotesuar te
gjitha kerkesat e ligjeve ne fuqi dhe te termave te references. Ne kete analize ofetuesit duhet
te kene parasysh :
-pagen minimale mujore.
-shtesat mbi page per vjetersi sherbimi per turnin e II, III.
-shtesat mbi page ne ditet e pushimeve dhe te festave zyrtare.
- sigurimet shoqesore.
- pushimet vjetore.
- shpenzimet per armatim.
- shpenzime per uniforme.
- shpenzime per nderlidhje dhe fitimin e shoqerise.”
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III.2.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” rezulton se nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar:
Shërbimi që kërkohet:
Nr. Objekti i Prokurimit
1.

Fondi limit
pa TVSH

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private, të
Gjykatës së Administrative te
Shkalles se Pare Tirane me 1
( nje) vënd roje

1 348 728
lekë

Periudha në
muaj

8 muaj

Nr. Rojeve

3.5

-Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise se godines se Gjykates Administrative te Shkalles se Pare
Tirane. Sherbimi do te kryhet ne 1 (nje) vendroje, me dy turne, turni II dhe turni III (gjithsej
3.5 roje).
1. Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise me roje private ne Gjykaten Administrative te Shkalles
se Pare Tirane, do te perfshije sigurimin e gjykates me 1( nje) vend roje.
2. Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise se godines se Gjykates Administrative te Shkalles se
Pare Tirane. Sherbimi do te kryhet ne 1 vendroje, me dy turne, turni II dhe turni III. (
gjithsej 3.5 roje).
3. Sherbimi do te kryhet 16 ore (turn i II dhe turn i III) per cdo dite pune. ( nga ora 16:00
deri ne 08:00). Turni i II eshte nga ora 16:00 -24:00 . Turni i trete nga ora 24:00 –
08:00. Sherbimi do te kryhet 24 ore per dite pushimi ( te Shtune te Diel) dhe ditet e
festave zyrtare .
Dita
E Hene
E Marte
E Merkure
E Enjte
E Premte
E Shtune
E Diel

Orari i sherbimit
16:00 - 08:00
16:00 - 08:00
16:00 - 08:00
16:00 - 08:00
16:00 - 08:00
08:00 - 08:00
08:00 - 08:00

Sqarim: Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e përgjithshme, për uniformat
(veshmbathjen), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj), shpenzimet për pagën e rojeve,
shtesat mbi pagën për turnin e dyte (ora 19.ºº - 22ºº), shtesat mbi pagën për turnin e tretë
(ora 22.ºº - 06ºº), shtesat mbi pagën për ditët e pushimeve dhe ditët e festave, sigurimet
shoqerore dhe shëndetesore si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në
fuqi.
Afatet e ekzekutimit: 8 (tete) muaj, duke filluar nga data 1.05.2015 deri ne 31.12.2015,
perfshire ditet e pushimit dhe festat zyrtare.
III.2.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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
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kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.2.4. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g”
është përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind
më e madhe se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave”. Ndёrsa
në VKM-nё nr. 573, datë 03.7.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
thuhet se: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është e
detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000
(njëzetë e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të
kryera gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet
e shtatë) lekë”.
III.2.5. Referuar nenit 81 të “Kodit të Punës” çdo orë pune e kryer nga ora 19.00 deri në
22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi page jo më pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer midis
intervalit 2.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page jo më pak se 50%”, ndërsa
referuar nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare
kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25 per qind ose me një pushim të barabartë me
kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të
kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një jave para ose pas kryerjes së saj.
III.2.6. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit,
duke filluar nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar pikës III.3 të VKM-së nr.1114,
dt. 30.07.2008 “Për disa çështje në zbatim të ligjeve nr.7703, dt.11.05.1993 “Për sigurimet
shoqërore në RSH”, ndёrsa shpenzimet minimale të armatimit pёrllogariten sipas Urdhrit të
Ministrit të Brendshëm nr.3644, dt.07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në kryerjen e
shërbimit ndaj të tretëve”;
Komisioni i Prokurimit Publik shqyrtoi ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë
“Firdeus Security” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Ales” sh.p.k,
dhe “Global Security” sh.p.k dhe konstatoi se oferta e operatorit ekonomik “Firdeus
Security” sh.p.k ofertë nuk është përllogaritur në përputhje me kërkesat e autoritetit
kontraktor dhe legjislacionin në fuqi si më sipër cituar.
Pretendimi i ankimuesit qëndron vetëm për shoqërinë “Firdeus Security” sh.p.k dhe nuk
qëndron për ofertuesit e tjerë.
Përsa më sipër, pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k për
operatorin ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë
që pretendimi i cituar më lart është pranuar (ç’ka rrjedhimisht sjell që operatori ekonomik të
mbetet i skualifikuar nga procedura në fjalë e prokurimit), ndaj edhe këto pretendime nuk do
të merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k sipas të cilit
shoqëritë “Eurogjici Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, dhe “Global
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Security” sh.p.k nuk plotësojnë kërkesën për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” nga ana e autoritetit kontraktor
është kërkuare si më poshtë:
“Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike
të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.”
III.3.2. Për plotësimin e kriterit për energjinë elektrike, Shoqёria “Eurogjici Security” sh.p.k
ka paraqitur dokumentin e mëposhtëm:
“Vërtetim debie” nr. 14/17 prot, datë 06.03.2015, lëshuar nga Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “Eurogjici Security”
sh.p.k, ku evidentohet që: “… nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, …
rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e
llogaritur deri në datën 04.03.2015, pa përfshirë faturën koherente të muajit shkurt
2015”.
Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur dokumentin e mëposhtëm:
“Vërtetim debie” nr. 1179 prot, datë 02.03.2015, lëshuar nga Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “Nazeri 2000”
sh.p.k, ku evidentohet që: “… nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, …
rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e
llogaritur deri në datën 04.03.2015, pa përfshirë faturën koherente të muajit shkurt
2015”.
Operatori ekonomik “Ales” sh.p.k ka paraqitur dokumentin e mëposhtëm:
“Vërtetim debie” nr. 1556 prot, datë 10.03.2015, lëshuar nga Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “Ales” sh.p.k, ku
evidentohet që: “… nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, … rezulton të
ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri
në datën 10.03.2015, pa përfshirë faturën koherente të muajit shkurt 2015”.
Operatori ekonomik “Global Security” sh.p.k ka paraqitur dokumentin e mëposhtëm:
“Vërtetim debie” nr. 1687 prot, datë 13.03.2015, lëshuar nga Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “Global Security”
sh.p.k, ku evidentohet që: “… nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, …
rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e
llogaritur deri në datën 13.03.2015, pa përfshirë faturën koherente të muajit shkurt
2015”.
III.3.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.”
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III.3.4. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53,
pika 3 përcakton që: “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.3.5. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së
miratuar me VKM nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me
energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që:
“Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë
elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e
rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të
faturuar.”
III.3.6. Për sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se shoqёritë “Eurogjici
Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, dhe “Global Security” sh.p.k sh.p.k
plotësojnë kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat
e tenderit, pasi procedura e prokurimit është publikuar për t’u zhvilluar në datën
23.03.2015. Rrjedhimisht operatorët ekonomikë të sipërcituar, nёpёrmjet
dokumentacionit tё paraqitur, kanë vёrtetuar se kanë shlyer të gjitha detyrimet e matuara
të energjisë elektrike, pa përfshirë detyrimet për muajin shkurt 2015, data përfundimtare
për shlyerjen e të cilave, mbështetur në nenin e sipërcituar, ёshtё data 31.03.2015.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit nuk qёndron.

III.4. Lidhur me pretendimin e ankimuesit të parashtuara në pikat 3, 4 dhe 5 të ankimit sipas
të cilave shoqёritë “Eurogjici Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, dhe
“Global Security” sh.p.k nuk kanë plotësuar kërkesat për:
- Vërtetim lëshuar nga D.P.Qarkut Tiranë (shoqëruar me listën emërore) ku të jepet
informacion për gjëndjen e shoqërisë: për numrin e punonjësve të licencuar (jo më pak se 4
punonjës si dhe 1 përgjegjës shërbimi, për sallë operative (shoqëria duhet të ketë të
instaluar sallë operative (drejtimi) - grup i gatshëm për ndërhyrje në situata emergjente
(shoqëria duhet të ketë të paktën 1 grup të gatshëm.
-Kandidati duhet të disponojë sallë operative dhe grup të gatshëm, duke vërtetuar këtë
kërkesë me vërtetim pronësie të objektit ose kontratë qeraje dhe faturat e blerjes së
aparaturave në emër të shoqërisë si dhe të paraqitet fotografi e sallës operative dhe
vërtetim i lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë.
-Kandidati duhet të disponojë sallë operative, grup të gatshëm të pajisur me automjet të
posacëm dhe pajisje radondërlidhje, të atashuar pranë qendrës operative dhe për këtë duhet
të paraqesë certifikatë pronësie ose kontratë noteriale të marrjes së ambienteve me qira për
shfrytëzim sallë operative (afati i të cilave të përfshijë periudhën e shërbimit të objektit).
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.4.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” nga ana e autoritetit kontraktor
është kërkuar si vijon:
”Vertetim nga D.P.Qarkut Tirane, ( shoqeruar me listen emerore) ku te jepet informacion
per gjendjen e shoqerise :
-per numrin e punonjesve te licensuar (jo me pak se 4 (kater) punonjes, si dhe 1 ( nje )
pergjegjes sherbimi.
-per salle operative ( shoqeria duhet te kete instaluar salle operative ( Drejtimi)
-grup te gatshem per nderhyrje ne situata emergjente ( shoqeria duhet te kete te pakten 1
(nje) grup te gatshem.
- te jene likujduar detyrimet financiare per vitin 2014 ndaj kesaj Drejtorie.”
”Kandidati duhet te disponoje salle operative dhe grup të gatshëm, duke vertetuar kete
kerkese me vertetim pronesie te objektit ose kontrate qeraje dhe faturat e blerjes se
aparaturave ne emer te shoqerise. Te paraqitet fotografi e salles operative, si dhe nje
vertetim i leshuar nga Drejtoria e Policise e Qarkut Tirane.”
”Kandidati duhet te disponoje salle operative, grup te gatshem te pajisur me automjet te
posacem dhe paisje radio nderlidhje, te atashuar prane qendres operative. Per kete duhet te
paraqes
-Certifikate pronesie ose kontrate noteriale te marrjes se ambienteve me qera per shfrytezim
salle operative. (afati i te cilave te perfshije periudhen e sherbimit te objektit.)”

III.4.2. Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k rezulton se
është paraqitur:
1. Vërtetimi nr.40/71, datë 09.02.2015, lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Tiranë sipas së cilës kjo shoqëri ka 150 punonjës shërbimi të pajisur me
certifikatë…, pëse grupe të gatshme, pesë përgjegjës shërbimi, ka qëndër kontrolli
me adresë: “Rr. Kavajës, Qendra Condor, KullaH, Ap.27 Tiranë etj, si dhe ka shlyer
detyrimet financiare për vitin 2013& 2014 në D.P.Q Tiranë. Ky vërtetim është
shoqëuar me listën emërore të punonjësve të shërbimit.
2. Kontratë qiraje, me qiramarrës shoqërinë “Nazeri 2000” sh.p.k., për marrjen me
qira të një ambienti i ndodhur në katin IIX, Kulla “H”, në Godinën Polifunksionale
–Condor Centër, Rruga Kavajës Tiranë, që qiradhënësi e vërteton me vërtetimin
nga dokumentat hipotekore, lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme Tiranë, bashkëngjitur dokumenti përkatës hipotekor. Afati i kontratës
së qirasë përfundon në datën 31.12.2016.
3. Fotografitë e sallës operative.
4. Fatura tatimore të pajisjeve të sallës dhe radiondërlidhje.
5. Dokumentacion të plotë për zotërimin e 5 automjeteve.
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III.4.3. Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k rezulton
se është paraqitur:
1. Vërtetimi nr. 35/48, datë 13.02.2015, lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Tiranë sipas së cilës kjo shoqëri ka 78 punonjës shërbimi të pajisur me certifikatë…,
tre grupe të gatshme, tre përgjegjës shërbimi, ka qëndër kontrolli me adresë: “Rr.
Adem Jashari, H.10, Nr.4, Tiranë etj, si dhe ka shlyer detyrimet financiare për vitin
2014 në D.P.Q Tiranë. Ky vërtetim është shoqëuar me listën emërore të punonjësve
të shërbimit.
2. Dy Certifikata për vërtetim pronësie në emër të shoqërisë “Eurogjici Security”
sh.p.k me adresë : Rr “Lidhja e Prizrenit”, P.16, Sh.1.K1.Ap.3 dhe Rr “Lidhja e
Prizrenit”, P.16, Sh.1.K1.Ap.4.
3. Fotografitë e sallës operative.
4. Fatura tatimore të pajisjeve të sallës dhe radiondërlidhje.
5. Dokumentacion të plotë për zotërimin e 3 automjeteve.
III.4.4. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që
do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.4.5. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53,
pika 3 përcakton që: “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.”
Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon
dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret
për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se operatorët ekonomikë ”Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k
plotësojnë kërkesat e autoritetit kontraktor cituar si në pikën “III.4.1.” të arsyetimit.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit nuk qёndron për operatorët ekonomikë “Nazeri
2000” sh.p.k dhe “Eurogjici Security” sh.p.k.
Përsa i përket të pretendimeve të ankimuesit për shoqëritë “Ales” sh.p.k dhe “Global
Security” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se trajtimi i tyre nuk ka ndikim mbi
fatin e çështjes, tashmë që nuk i janë pranuar pretendimet mbi kualifikimin e padrejtë të
operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security “ sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k. Rrjedhimisht,
në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë e real nuk ka sesi të dëmtohet nga
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suksesi apo dështimi i operatorëve ekonomikë “Ales” sh.p.k dhe “Global Security” sh.p.k
pasi edhe në hipotezën që këto pretendime do të pranoheshin, ai sërish nuk do të mund të
shpallej fitues i kontratës objekt prokurimi, duke qënë se mbeten të kualifikuar shoqëritë
Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Eurogjici Security” sh.p.k.

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
Vendos
1. Të mospranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k
për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: “Ruajtja me roje
private e godinës së Gjykatës Administrative të Shkallës Parë Tiranë”, me fond limit
1.348.728 lekë (pa TVSH), publikuar për t’u zhvilluar nё datёn 24.04.2015, nga
autoriteti kontraktor, Gjykata Administrative Shkallës Parë Tiranë.”
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit
ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k, duke e skualifikuar kёtë operator.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 999 Protokolli,
Datë 29.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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