REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 133/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 16.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e
ofertës së operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000”
sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe “Eurogjici Security”
sh.p.k në procedurën e prokurimit “Kërkesë për
Propozime” me Nr. REF-65676-01-24-2017 me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje
private të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë Fier”, me fond limit 2,620,310 lekë pa tvsh, e
zhvilluar nё datёn 06.02.2017, nga autoriteti
kontraktor, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier.

Ankimues:

“Myrto Security” sh.p.k
Lagjia “Kastriot”, Rruga “Brigada e 11 Sulmuese”,
godina e Albtelecom Fier

Autoriteti Kontraktor:

Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier
Lagjja: 29 Nentori, Rruga: Todi Shkurta, Fier

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
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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, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky operator i 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, 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.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
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 24.01.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-65676-01-24-2017 me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier”,
me fond limit 2,620,310 lekë pa tvsh, e zhvilluar nё datёn 06.02.2017, nga autoriteti kontraktor,
Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier.
II.2. Në datën 06.02.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
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II.3. Në datën 07.02.2017 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:
Aulona Pol 1
Eurogjici Security
Force Security 2004
Myrto Security
Nazeri 2000

2,255,240.24
2,255,240.24
2,255,240.24
2,255,240.24
2,255,240.24

I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

II.4. Në datën 13.02.2017 operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-





Vlerësojmë se vendimi i KVO-së është pjesërisht i gabuar pasi ofertat e operatorëve Nazeri
2000, Aulona Pol 1 dhe Eurogjici Security duheshin skualifikuar pasi janë në kundërshtim
me kriteret e përcaktuara nga autorittei kontraktor në dokumentat e tenderit. Në dokumentat
e tenderit shtojca 7 pika 2.3.6 është përcaktuar: Operatori ofertues duhet të paraqesë
Certifikatat profesionale për ushtrimin e detyrës së rojes të kategorise 1.3.B të lëshuara nga
Drejtoria e Policisë Qarkut që konkuron në jo më pak se numri i rojeve që këkrohet për
kryerjen e shërbimit të kërkuar nga posta shqiptare ......
Në shtojcën 6 “Kapaciteti teknik” pika 3 është përcaktuar: Vertetim nga Drejtoria e
Policisë Qarkut, ku ushtron aktivitetin Institucini i Cili kerkon kete sherbim , për numrin e
punonjësve të çertifikuar konform legjislacionit në fuqi, në fushën e veprimtarisë së
sherbimit privat të sigurisë fizike, shoqëruar me listën emërore, certifikatat/lejet e
punonjësve të çertifikuar,jo më pak se 5 punonjës/sherbimi roje, të punësuar aktualisht
pranë shoqërisë, konform ligjit Nr.75/2014, "Për shërbimin privat të sigurisë fizike" .
Referuar dispozitave ligjore dhe kriterit të sipërcituar operatorët ekonomikë duhet ti
provonin autoritetit kontraktor se kanë të licensuar (certifikuar) pranë DPV Fier
minimalisht 5 punonjës shërbimi për kryerjen e shërbimit të shoqërimit të vlerave monetare
nënkategoria 1.3.A duke paraqitur certifikatat për punonjës shërbimi lëshuar nga Drejtoria
Vendore e Policisë Fier për të paktën 5 punonjës. Këta operatorë nuk kanë paraqitur
certifikatat e punonjësve brenda afatit 4 vjecar të vlefshmërisë për rrjedhojë nuk plotësojnë
kriterin e sipërcituar.
Gjithashtu këta operatorë nuk provojnë se:
Kanë paguar detyrimet për faturat e konsumit të energjisë elektrike ndaj OSHEE sh.a në
objektet që kanë në pronësi ose në përdorim sipas vendodhjes së ushtrimit të aktivitetit
rregjistruar në QKB.
Kanë automjete në pronësi ose në përdorim fakt i cili provohet me paraqitjen e deklaratës
për disponimin e mjeteve sipas shtojcën 6.

II.5. Në datën 17.02.2017, me shkresën nr.1460/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Myrto
Secuity” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
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II.6. Në datën 24.02.2017, 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.7. Nëpërmjet shkresës me nr.2204 prot datë 03.03.2017 protokolluar me tonën me nr.285/2 datë
06.03.2017, 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, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k, për
kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “Aulona
Pol 1” sh.p.k dhe “Eurogjici Security” shpk me argumentin “Këta operatorë nuk kanë paraqitur
certifikatat e punonjësve brenda afatit 4 vjecar të vlefshmërisë për rrjedhojë nuk plotësojnë kriterin
e sipërcituar”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 3 “Kapaciteti teknik” të dokumentave
të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
- Vertetim nga Drejtoria e Policisë Qarkut, ku ushtron aktivitetin Institucioni i cili kerkon kete
sherbim , për numrin e punonjësve të çertifikuar konform legjislacionit në fuqi, në fushën e
veprimtarisë së sherbimit privat të sigurisë fizike, shoqëruar me listën emërore,
certifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, jo më pak se 5 punonjës/sherbimi roje, të
punësuar aktualisht pranë shoqërisë, konform ligjit Nr.75/2014, "Për shërbimin privat të
sigurisë fizike" .
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike operatorët ekonomikë “Nazeri 2000”
sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe “Eurogjici Security” shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër
kanë dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
- Vërtetim Nr.20 datë 19.01.2017 për operatorin ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Fier, bashkëlidhur lista emërore e punonjësve gjithsej 39
punonjës si dhe certifikatat e punonjësve si më poshtë: A.N me numër 1040 datë
20.02.2014, N.M me numër 0935 datë 27.11.2013, D.T me numër 1155 datë 21.04.2014,
V.B me numër 1515 datë 04.03.2015, G.A me numër 1526 datë 04.03.2015, B.H me numër
1431 datë 27.11.2014, E.M me numër 1294 datë 29.08.2014, P.C me numër 1190 datë
29.05.2014, A.K me numër 1132 datë 21.04.2014, V.K me numër 1130 datë 21.04.2014, etj
- Vërtetim Nr.09 Prot datë 11.01.2017 për operatorin ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier, bashkëlidhur lista emërore e punonjësve 5
punonjës shërbimi, A.SH me numër 0278 datë 28.02.2011, Z.Z me numër 207/1 datë
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30.12.2009, A.SH me numër 0775 datë 25.04.2013, B.B me numër 0837 datë 12.08.2013,
Gj.M me numër 0216 datë 26.11.2010, M.M me numër 0148 datë 28.07.2010, S.A me
numër 0218 datë 26.11.2010.
- Vërtetim Nr.10 Prot datë 11.01.2017 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier për
operatorin ekonomik Aulona Pol 1 sh.p.k, bashkëlidhur lista e punonjësve, A.SH me numër
1355 datë 30.09.2014, A.V me numër 0437 datë 01.12.2011, M.P me numër 0296 datë
25.05.2011, S.B me numër 1249 datë 27.06.2014, D.C me numër 1287 datë 25.07.2014, E.
M me numër 0406 datë 29.09.2011, I.P me numër 0708 datë 29.01.2013, N.M me numër
0204 datë 03.11.2010
III.1.3. Neni 5 “Certifikimi” 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.1.4. Sa më sipër konstatuar Komisioni vlerëson se operatorët ekonomikë“Eurogjici Security”
sh.p.k dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k nuk kanë mundur të paraqesin dokumentacion të vlefshëm për të
gjithë punonjësit e shërbimit të kërkuar në kriterin e vecantë të kualifikimit të përcaktuar nga
autoriteti kontraktor. Vetëm 2 prej certifikatave të paraqitura nga operatori ekonomik Erogjici
Security janë të vlefshme brenda afatit 4 vjecar të përcaktuar në ligj ndërsa certifikatat e tjera të
punonjësve nuk janë të vlefshme për arsye se data e lëshimit të tyre i përket viteve 2009,2010, dhe
2011 pra jashtë afatit të vlefshmërisë. Edhe operatori ekonomik Aulona Pol 1 sh.p.k ka mundur të
paraqesë vetëm 3 certifikata të vlefshme nga pesë të kërkuara. Ndërsa sa i takon certifikatave të
dorëzuara nga operatori ekonomik Nazeri 2000 sh.p.k Komisioni konstaton se janë në përputhje me
dispozitat ligjore dhe brenda afatit të vlefshmërisë.
Komisioni sqaron gjithshtu se lista emërore e punonjësve në vërtetimin e DPV nuk përmban asnjë
informacion lidhur me afatin e vlefshmërisë së certifikatave të cilave u ka kaluar afati i parashikuar
në ligj dhe në këto kushte, Komisioni e ka të pamundur të verifikojë nëse punonjësit të cilëve u ka
mbaruar afati i vlefshëmërisë së certifikatave janë në proces ricertifikimi apo jo.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të
përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës.
Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për
kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës
në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në
përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Në mbështetje të pikës 3, të
nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke

5

kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e
tenderit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron për operatorët ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k
dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k ndërsa nuk qëndron për operatorin ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k për
kundërshimin e kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k me argumentin
se “nuk provon se ka paguar detyrimet për faturat e konsumit të energjisë elektrike ndaj OSHEE
sh.a në objektet që kanë në pronësi ose në përdorim sipas vendodhjes së ushtrimit të aktivitetit
rregjistruar në QKB” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika ç të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
-

ç. 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.2.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektornike operatori ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

Vërtetim Debie Nr.517 Prot dtaë 24.01.2017 lëshuar nga OSHEE me anë të së cilës
vërtetohet se: Kërkuesi “Nazeri 2000” sh.p.k nga verifikimet e kryera në sistemin e faturimit
për
kontratën/kontratat
me
kod
TR1C0392178389,
TR1C030392182721,
FI0A030002029358, KU 0K170018129189, GJ1K010060035791, BE1A120017016023,
KR0A060074006132,EL0A260067303088,FI1A170016013172,SH2A010038027600,BU0
C130066044980, BU0E3101001033453 titullar dhe përdorues i të cilave është Nazeri 2000
sh.p.k rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike vlerë e
llogaritur deri në datën 24.01.2017 duke përfshirë faturën koherentë të muajit Dhjetor 2016.

III.2.3. Referuar korrenspondencës zyrtare të Komisionit të Prokurimit Publik me Operatorin e
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.a., këtu e në vijim ( OSHEE Sh.a), në datën 15.06.2015,
është protokolluar shkresa e OSHEE-së me nr. 1081/1 prot., me objekt: “Kthim përgjigje kërkesës
për informacion”, drejtuar Komisionit të i Prokurimit Publik, në të cilin jepet informacioni si më
poshtë:
“[…] Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektike lëshon vërtetimet e debisë, bazuar në
deklarimet vullnetare të subjekteve kërkues të kontratave të energjisë elektrike. Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektike evidenton saktësinë e dokumentacionit të paraqitur si më
poshtë:
1. Tërësinë e kontratave të deklaruara nga subjekti (në rast se mund të ketë kontrata të tjera të
padeklaruara).
2. Kontratat e furnizimit për objektet e tyre, duhet të jenë të tarifuara si private.
3. Kontratat e furnizimit duhet të jenë në emër të subjektit, përvec rasteve kur ato janë
ambiente të marra me qira.
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Në rast se subjekti ka paraqitur kontrata familiare, Operatori i kërkon këtij të fundit ndryshimin e
tarifimit dhe pagesën me faturën e ardhshme të diferencës së cmimt bazuar në legjislacionin në fuqi
dhe kontratën e furnizimit me energji elektrike. Të gjithë operatorët që kërkojnë të pajisen me
Vërtetimin e Debisë duhet të aplikojnë pranë Qendrave të KNK në të gjithë Shqipërinë dhe lëshimi
do të jetë i mundur jo më vonë se pesë ditë pas kërkesës nga subjekti. Mosplotësimi i kritereve të
mësipëme do të rezultojë me moslëshimin e Vërtetimit të Debisë nga Drejtoria Qëndrore ose
Drejtoritë Rajonale. Modeli zyrtar i lëshimit të Vërtetimit të Debisë në të gjitha rastet e statusit të
Operatorëve përmbledh informacionin përkatës për rastet kur:
1. Konsumatori nuk rezulton debitor në Sistemin e Faturimit.
2. Konsumatori rezulton debitor.
3. Konsumatori rezulton debitor por ka lidhur një aktmarrëveshje për shlyerjen e
detyrimeve me këste.
4. konsumatori rezulton debitor por është në proces ankimimi dhe ankesa është në
trajtim nga strukturat e OSHEE-së.
5. Konsumatori rezulton debitor por vlera është e ankimuar në gjykatë.[…]”
III.2.4. 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.” Ndërsa neni 53, pika 3 përcakton: “Autoriteti kontraktor, në
zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me
të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e
tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000”
shpk ka dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike një vërtetim, sipas formatit të miratuar,
me anë të së cilës vërtetohet se subjekti ‘Nazeri 2000” shpk nuk rezulton debitor për kontratat e
sipërcituara, përfshirë edhe muajin e fundit të maturuar referuar datës së zhvillimit të procedurës së
prokurimit dhe Vendimit të ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit
me energji elektrike të klientëve jofamiljarë”. KPP gjykon se Operatori i Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike, Sh.a është institucioni i ngarkuar me akt nënligjor për lëshimin e vërtetimit të debisë për
personat fizikë dhe juridikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik. Referuar
korrenspondencës zyrtare të Komisionit të Prokurimit Publik me Operatorin e Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike Sh.a., këtu e në vijim ( OSHEE Sh.a), nr. 1081/1 prot., me objekt: “Kthim
përgjigje kërkesës për informacion”, për dijeni Komisionit të i Prokurimit Publik, OSHEE sh.a.
ndër të tjera sqaron se “. Modeli zyrtar i lëshimit të Vërtetimit të Debisë në të gjitha rastet e statusit
të Operatorëve përmbledh informacionin përkatës për rastet kur: 1. Konsumatori nuk rezulton
debitor në Sistemin e Faturimit. 2. Konsumatori rezulton debitor. 3. Konsumatori rezulton debitor
por ka lidhur një aktmarrëveshje për shlyerjen e detyrimeve me këste. 4. Konsumatori rezulton
debitor por është në proces ankimimi dhe ankesa është në trajtim nga strukturat e OSHEE-së.5.
Konsumatori rezulton debitor por vlera është e ankimuar në gjykatë. KPP gjykon se institucioni i
OSHEE-së menaxhon sistemin e të dhënave për pagimin e energjisë elektrike për të gjithë subjektet
përdoruese të energjisë elektrike për të gjithë kontratat e lidhura midis OSHEE-së dhe subjekteve
përdoruese të energjisë elektrike.
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III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k për
kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k me argumentin
se “nuk provon se ka automjete në pronësi ose në përdorim fakt i cili provohet me paraqitjen e
deklaratës për disponimin e mjeteve sipas shtojcën 6”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 6 “Kapaciteti teknik” të dokumentave
të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
1.

Operatori ofertues duhet të disponojë automjete ose motomjete, te pakten 2(dy) në emër
të shoqerisë, në pronësi apo të marra me qera, për ndërhyrje në raste emergjente.

vertetuar me :
a.

Makineri - pajisjet në pronësi të shoqërohen me kopje të noterizuar (kontrata
shitblerje para noterit/ kontrata dhurimi para noterit/etj.).

b.

Makineri - pajisjet me qira shoqerohen me kontratë qiraje si dhe me aktin e
pronësisë së qiradhënësit (kontrata shitblerje para noterit/ kontrata dhurimi para
noterit/etj.). Kontrata e qerasë të përmbaje objektin dhe afatin e marrjes me qera
të mjeteve.

Në lidhje me këtë pikë është e mjaftueshme që operatori ekonomik të paraqesë një deklaratë të
firmosur të vulosur sipas tabelës të poshtëshënuar.
III.3.1. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si me poshtë:
-

Deklaratë mbi disponimin e makinerive në përmbajtje të së cilës janë 6 autovetuara së
bashku me dokumentacionin shoqërues të mjeteve.

III.3.2. 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.”
Ndërsa neni 53, pika 3 përcakton: “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.3.3. Referuar sa më sipër Komsioni gjykon se operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka
dorëzuar dokumentacionin e kërkuar në kriterin e vecantë të kualifikimit duke dëshmuar se
disponon kapacitete teknike (mjete) mjaftueshëm për realizimin me sukses të shërbimit objekt
prokurimi.
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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 paraqitur nga operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-65676-01-24-2017 me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Fier”, me fond limit 2,620,310 lekë pa tvsh, e zhvilluar nё
datёn 06.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik
“Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k duke i skualifikuar këta operatorë.
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 Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Myrto Security” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.285 Protokolli, Datë 24.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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