KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 392/2015
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 15.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Toni Security”
sh.p.k. nga procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me
objekt: “Ofrimi i Shërbimit të ruajtjes me roje private të godinës së
degës së Doganës Durrës për vitin 2015”, me fond limit 3.848.000
lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 20.04.2015, nga autoriteti
kontraktor, Dega e Doganës Durrës.
Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorëve eknomikë “Firdeus” sh.p.k.,
“Hoxha” sh.p.k. dhe “Vrana Security Group” sh.p.k. në procedurën
e mësipërme e prokurimit.
Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorëve eknomikë “Vrana Security
Group” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k.,
“Firdeus Security” sh.p.k., “Hoxha” sh.p.k. dhe “Toni Security”
sh.p.k. në procedurën e mësipërme e prokurimit.
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Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k.
Rr. “Adem Jashari”, Lgj.8, H.10, Pall. 4, Ap.3 , Tiranë

“Nazeri 2000” sh.p.k.
Rruga e Kavajës, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Dega e Doganës Durrës
Port, Durrës

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni 19/1
e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 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
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të 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 vlerëson se operatorët ekonomikë 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, 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.
2

I.4. Kanë 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 objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 08.04.2015, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt:
“Ofrimi i Shërbimit të ruajtjes me roje private të godinës së degës së Doganës Durrës për vitin
2015”, me fond limit 3.848.000 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 20.04.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“Firdeus Security” sh.p.k.
“Hoxha” sh.p.k.
“Toni Security” sh.p.k.
“Vrana Security Group” sh.p.k.
“Aulona Pol 1” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Dea Security” sh.p.k.

3.576.236 lekë, skualifikuar
3.582.320 lekë, skualifikuar
3.588.123 lekë, skualifikuar
3.588.118,4 lekë, kualifikuar
3.588.124,8 lekë, kualifikuar
3.588.124 lekë, kualifikuar
3.588.124,8 lekë, kualifikuar
3.727.324,8 lekë, skualifikuar

II.3. Në datën 27.04.2015 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
1. Në vërtetimin nr. 01 dt. 05.01.2015 të Drejtorisë Policisë Durrës rezulton se ska armë.
2. Mangësi në dokumentacion: Operatori ekonomik nuk ka paraqitur në formën e kërkuar
vërtetimin për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike;
II.3.1. Në datën 04.05.2015 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
[...] I. Kundërshtojmë arsyet e skualifikimit për arsye se:
1. Përsa i përket arsyes së skualifikimit shoqëria jonë ka paraqitur vërtetimin nr. 01, datë
05.01.2015 të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Durrës. Në kriteret e veçanta të
kualifikimit, pika 5 është kërkuar:

3

Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Durrës për punonjësit e licencuar dhe numri i
armëve në përdorim.Pra AK nuk ka kërkuar që operatori të disponojë armë por thjesht
kërkonte një informacion nëse operatori kishte apo jo armë në përdorim. Nga mënyra si
është shprehur AK duket fare qartë se ajo çka kërkon është një informacion mbi gjendjen e
përgjithshme të shoqërisë. Nëse AK kërkonte edhe armë, mjafton që ta vendoste si kriter në
DST. Nuk e ka bërë një gjë të tillë edhe pse i kishte të gjitha mundësitë për ta bërë.
2. Përsa i përket arsyes së skualifikimit për detyrimet e energjisë elektrike, sqarojmë se
shoqëria jonë ka paraqitur vërtetimin nr. 2251 prot., datë 01.04.2015, nëpërmjet të cilit
vërtetohet se nuk kemi asnjë lloj detyrimi pashlyer të energjisë elektrike, pavarësisht se cili
është titullari i kontratës [...]
Këtë qëndrim ka mbajtur edhe KPP në vendimin nr. 113/2015 datë 19.03.2015 ku “Toni
Security” sh.p.k. ishte skualifikuar nga AK me të njëjtin pretendim.
[...] Si rrjedhim arsyeja e skualifikimit nuk qëndron [...].
Sa më sipër, si rrjedhim arsyet e skualifikimit nuk qëndrojnë.
II. Kërkojmë skualifikimin e shoqërive Firdeus, Hoxha dhe Vrana Security Group për arsye se:
1. Nuk kanë plotësuar kriteret e veçanta të kualifikimit, kapaciteti ligjor, pika 1 në të cilën
kërkohet: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë Regjistrimi të lëshuar nga
Qendra Kombëtare e Regjistrimit (NUIS). Nuk kanë paraqitur çertifikatë regjistrimi
lëshuar nga QKR-ja;
2. Nuk kanë plotësuar kriteret e veçanta të kualifikimit, kapaciteti ligjor, pika 7 në të cilën
kërkohet: “Operatori ekonomik duhet të vërtetojë që disponon Qendër Operative
informacioni 24 orë si dhe grup të gatshëm për raste të ngjarjeve të ndryshme në objekt.
Nuk disponojnë grup të gatshëm, sipas vërtetimit të DPQ Durrës;
3. Ofertat ekonomike të tyre janë nën koston ligjore të lejuar nga ligji pasi:
Nuk kanë llogaritur shtesa turni II, turni III, shumën total + paga; sigurime shoqërore;
shumën; shpenzimet armatim; si rrjedhim ofertat e tyre janë nën koston ligjore të lejuar
me ligj.
Si përfundim kërkojmë: Pezullimin e procedurës deri në shqyrtimin e plotë të ankesës; Kualifikimin
e shoqërisë sonë; Skualifikimin e shoqërive Firdeus, Hoxha dhe Vrana Security Group.
II.3.2. Operatori ekonomik ankimues sqaron se në datën 14.05.2015, me shkresën nr. 5790/2
prot., datë 07.05.2015, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje duke e pranuar pjesërisht
ankesën. Konkretisht autoriteti kontraktor ka pranuar ankesën e operatorit ekonomik “Toni
Security” sh.p.k. vetëm në lidhje me pretendimin e tij për ofertën ekonomike të operatorit
ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k., të cilës sipas autoritetit kontraktor i është bërë një
korigjim gabimi aritmetik, i cili nuk e kalon 2%, ndërkohë që nuk i është pranuar asnjë prej
pretendimeve të tjera të parashtruara në ankesë.
II.3.3. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke pretenduar kualifikimin e ofertës së tij si dhe skualifikimin e operatorëve
ekonomikë Firdeus, Hoxha dhe Vrana Security Group.
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Lidhur me kthimin e përgjigjes nga ana e autoritetit kontraktor për ankesën e paraqitur, ankimuesi
sqaron se nga ana e tij nuk është kërkuar korrigjimi i gabimit aritmetik të ofertës së operatorit
ekonomik Vrana Security Group, por skualifikimi i ofertës së tij për mangësi në dokumentacion si
edhe si ofertë ekonomike nën koston ligjore. Gjithashtu ankimuesi sqaron se në këtë rast nuk
kemi të bëjmë me gabim aritmetik, por me një ofertë ekonomike nën koston e lejuar ligjore […].
II.4. Në datën 27.04.2015 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4.1. Në datën 04.05.2015 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë, në mënyrë të përmbledhur pretendohet si më poshtë:
[...]
- Shoqëritë “Vrana Security Group” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “Aulona Pol 1”
sh.p.k., “Firdeus Security” sh.p.k., “Hoxha” sh.p.k. dhe “Toni Security” sh.p.k. nuk kanë
përmbushur kërkesat ligjore për pagën minimale bazë; shtesat mbi pagë për turnin e II,
turnin e III, sigurimet shoqërore e shëndetësore, shpenzimet për armatim, pra ofertat e
tyre janë nën kosto dhe të pamjaftueshme për përmbushjen e shërbimit të kërkuar, pasi
ofertat e tyre në total janë të pamjaftueshme për përmbushjen e shërbimit të kërkuar pasi
vlera e saktë për shërbimin e kërkuar në përputhje me kërkesat ligjore duhej të ishte në
vlerën 3.588.124,8 lekë dhe autoriteti kontraktor duhet të skualifikojë të gjitha shoqëritë të
cilat kanë ofertuar nën këtë vlerë.
- Autoriteti kontraktor duhet të skualifikojë operatorin ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k. pasi vlera e ofruar prej saj është nën vlerën e saktë 3.588.124,8 lekë.
- Shoqëria “Aulona Pol 1” sh.p.k. duhet të skualifikohet nga autoriteti pasi në ofertën e
paraqitur nuk ka vendosur fare vlerë për zërat e shpenzimeve për uniformë, ndërlidhje dhe
fitim; nuk ka përmbushur kërkesën për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike, pasi
nuk ka përfshirë shlyerjen e detyrimeve të energjisë për muajin shkurt 2015;
Sa më sipër kërkojmë skualifikimin e shoqërive “Vrana Security Group” sh.p.k., “Eurogjici
Security” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Firdeus Security” sh.p.k., “Hoxha” sh.p.k. dhe “Toni
Security” sh.p.k., pasi kualifikimi i tyre është bërë në mënyrë të njëanshme dhe të padrejtë nga
ana e AK.
II.4.2. Në datën 07.05.2015, me shkresën nr. 5737/2 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. duke e pranuar pjesërisht ankesën, ndërkohë
që ankimuesi pretendon se nuk ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor.
Konkretisht autoriteti kontraktor ka pranuar ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
vetëm në lidhje me pretendimin e tij për ofertën ekonomike të operatorit ekonomik “Vrana
Security Group” sh.p.k., të cilës, sipas autoritetit kontraktor i është bërë një korigjim gabimi
aritmetik, i cili nuk e kalon 2%, ndërkohë që nuk i është pranuar asnjë prej pretendimeve të
parashtruara në ankesë.
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II.4.3. Në datën 19.05.2015 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke pretenduar skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Vrana Security
Group” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Firdeus Security” sh.p.k.,
“Hoxha” sh.p.k. dhe “Toni Security” sh.p.k.
II.5. Në datën 27.05.2015, nëpërmjet shkresës me nr.6751/1 prot., datë 22.05.2015 dhe shkresës
me nr. 6810/1 prot., datë 22.05.2015, me objekt: “Informacion i hollësishëm në lidhje me
procedurën kërkesë për propozim me objekt: “Ofrimi i shërbimit të ruajtjes me roje private të
Godinës së Degës së Doganës Durrës”, me fond limit 3.848.000 lekë (pa përfshirë TVSH) për një
periudhë 8 muaj” është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k. se arsyeja e
skualifikimit e dhënë nga autoriteti kontraktor se “Në vërtetimin nr. 01 dt. 05.01.2015 të
Drejtorisë Policisë Durrës rezulton se ska armë”, nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik,
vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti teknik, pika 5, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar kriterin “Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Durres për punonjësit e
liçensuar dhe numri i armëve në përdorim”.
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues rezulton se është
paraqitur dokumenti Vërtetim nr. 01 prot., datë 05.01.2015 në të cilin deklarohet se: “ […] Armë
krahu – ska; Armë brezi – ska […]”.
III.1.3. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9 “Specifikimet teknike”, nga autoriteti kontraktor është
përcaktuar: “Çdo vendroje do të jetë e pajisur me armë zjarri (konform ligjit për armët); ….
Përdorimi i forcës dhe i armëve të bëhet në çdo rast në pajtim me ligjin që rregullon veprimtarinë
e shoqërive të ruajtjes civile pra 75/2014”.
III.1.4. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “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.1.5. 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.1.6. Nisur nga sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik
ankimues nuk ka dorëzuar dokumentacion sipas kërkesave të autoritetit kontraktor të përcaktuara
në dokumentat e tenderit, pasi nuk përmbush kriteret e vendosura nga autoriteti kontraktor në
pikën 5, Kapaciteti teknik (vërtetimi për armët në përdorim).
Autoriteti kontraktor ka përcaktuar në dokumentat e tenderit se çdo vendroje do të jetë e pajisur
me armë zjarri dhe ka kërkuar që të paraqitet një dokument lëshuar nga organi përkatës mbi
disponimin e armëve që ka në përdorim dhe numrin e tyre. Referuar specifikimeve teknike të
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, në shpenzimet e domosdoshme për
një roje në muaj, zëri armatim ka një vlerë referuar legjislacionit në fuqi për armatimin, vlerë kjo
e cila pasqyrohet në ofertën ekonomike të çdo operatori ekonomik pjesëmarrës në procedurën e
prokurimit.
III.1.7. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë 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 etj., 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.
Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje
me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e
tenderit. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit, përbën kusht për skualifikimin e tij.
Sa më sipër, dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues në procedurën e
prokurimit, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor në lidhje me kapacitetin teknik për armët.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k. nuk q ëndron.
III.2. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, bazuar në nenin 42 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Ofertuesi i mundshëm
mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i
përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik,
me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të
ofertave[…]”, si edhe në nenin 63 të LPP, pika 1.1, ku parashikohet se: “Në rastin e ankesave për
dokumentat e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor
brenda 7 ditëve nga data e publikimit i njoftimit të kontratës në faqen e internetit të Agjencisë së
Prokurimit Publik”.[…], nëse ankimuesi do të ishtë i paqartë apo do të kishte pretendime në
lidhje me kriteret e hartuara në dokumentat e tenderit, duke i konsideruar ato të kundraligjshme,
atëherë operatori ekonomik mund të kërkonte sqarime apo pretendonte ndryshimin e tyre
mbështetur në nenin 63, pika 1.1 të ligjit të sipërcituar.
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III.3. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k. për
skualifikimin e padrejtë të tij, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim mbi
fatin e çështjes, tashmë që nuk i është pranuar pretendimi i parë, dhe gjendja faktike e juridike e
këtij operatori do të vijojë të mbetet e skualifikuar nga procedura në fjalë, ndaj edhe nuk do të
merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
III.4. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k. për kualifikim të
padrejtë të operatorëve ekonomikë “Firdeus” sh.p.k., “Hoxha” sh.p.k. dhe “Vrana Security
Group” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se:
III.4.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur
interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një
vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin”.
III.4.2. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë
dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti
kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të mbrojtur.
Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk arrin të
realizojë interesin e tij të ligjshëm.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar
apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i
drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi
i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, ky pretendim i operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k. nuk merret në shqyrtim,
pasi operatori ekonomik ankimues nuk legjitimohet.
III.5. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. se operatori
ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k. nuk ka vёrtetuar shlyerjen e detyrimeve tё maturuara tё muajit
Shkurt 2015, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, pika 3, nga ana
e autoritetit kontraktor është kërkuar: “Ofertuesi duhet të paraqesë vërtetim për shlyerjen e të
gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike, të kontratave të energjisë që ky operator
ekonomik ka, për aktivitetin e tij në Shqipëri.
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Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e këtij operatori
ekonomik, përveç rastik kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike të
konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, jane në proces ankimi në gjykatë. Për
plotësimin e kësaj pike ofertuesi duhet të paraqesë një vërtetim të shoqërisë CEZ Shpërndarje, të
lëshuar jo më parë se një muaj nga dita e hapjes së ofertës”.
III.5.2. Nga verifikimi i kryer në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton që në përmbushje të
këtij kriteri, operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k. ka paraqitur dokumentin:
“Vërtetim debie” nr. 2195 prot, datë 31.03.2015, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “Aulona Pol 1” 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 30.03.2015, pa përfshirë faturën
koherente të muajit Shkurt 2015”.
III.5.3. Në nenin 46, pika 1 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.5.4. 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.5.5. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar
me Vendimin e ERE 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.5.6. Referuar dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k.
rezulton se ky i fundit, nuk i ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike sipas
përcaktimeve ligjore në fuqi. Nga dokumentacioni i mësipërm konstatohet se vërtetimi i lëshuar
në emër të shoqërisë “Aulona Pol 1” vërteton se nuk është paguar fatura e muajit Shkurt 2015.
III.5.7. Për sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se operatori ekonomik “Aulona
Pol 1” sh.p.k. nuk e plotëson kriterin e lartpërmendur, pasi procedura e prokurimit objekt
ankimi është publikuar në datën 08.04.2015, dhe është zhvilluar në datën 20.04.2015.
Operatori ekonomik në fjalë, nёpёrmjet dokumentacionit tё paraqitur, nuk ka vёrtetuar se ka
shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike, përfshirë edhe detyrimet për muajin
Shkurt 2015, data përfundimtare për shlyerjen e të cilit, mbështetur në nenin e sipërcituar,
ishte data 31.03.2015.
Rrjedhimisht pretendimi i ankimuesit për operatorin ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k.
qёndron.
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III.6. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për
kualifikimin e padrejtë të operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit
Publik, gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që i është pranuar pretendimi i
parë, dhe gjendja faktike e juridike e këtij operatori do të ndryshojë duke u skualifikuar nga
procedura në fjalë, ndaj edhe nuk do të merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës
administrative.
III.7. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. se ofertat ekonomike
të operatorëve ekonomikë “Vrana Security Group” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k., janë
nën koston ligjore, Komisioni i Prokurimit Publik vёren se:
III.7.1. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.7.2. 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 nr. 573, datë 03.7.2012 “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.7.3. 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 nenit 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 për 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.7.4. 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”, kontributi i detyrueshëm për
sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar nga pjesa e punëdhënësit të jetë
16,7% dhe pjesa e të punësuarit 11.2%”.
III.7.5. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet minimale të armatimit,
sipas Urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr. 3644, dt. 07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në
kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”.

10

III.7.6. Në dokumentat e tenderit, Seksioni 2 Objekti i Kontratës, pika 2.3. nga autoriteti
kontraktor është përcaktuar se: “Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Kohëzgjatja në muaj 8 [...]”.
III.7.7. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9 Specifikimet teknike, është përcaktuar se: “Ky tender
përfshin ruajtjen e objekteve të Degës së Doganës Durrësit dhe të vendodhjes së Skanerit mobil të
kësaj dege doganore […].
Çdo vendroje do të jetë e paisur me armë zjarri. (Konform Ligjit per Armët).
[...] Koeficienti i përllogaritur për vendroje shërbim 24 orë është 5 roje për një vendroje”.
III.7.8. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar dhe nga kërkesat dhe specifikimet teknike e termat e
referencës të përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, Komisioni i
Prokurimit Publik shqyrtoi ofertat e operatorëve ekonomikë “Vrana Security Group” sh.p.k. dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k., dhe nga përllogaritjet e bëra rezultoi se ofertat ekonomike të këtyre
shoqërive janë nën koston ligjore dhe nuk mjaftojnë pёr mbulimin e shpenzimeve pёr periudhёn e
kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në dy vendroje për 24 orë për 8 muaj, në
përputhje me përcaktimet e autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit.
Për rrjedhojë pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për ofertat e operatorëve
ekonomikë “Vrana Security Group” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k. qëndron.
III.8. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për ofertuesit e
skualifikuar pjesëmarrës në procedurë (“Firdeus Security” sh.p.k., “Hoxha” sh.p.k. dhe “Toni
Security” sh.p.k.), Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se fati i këtyre operatorëve ekonomikë
është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 27.04.2015, 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 verifikimi i informacionit të paraqitur nga autoriteti
kontraktor, si dhe nga shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që këta operatorë ekonomikë
të kenë paraqitur ankim në lidhje me këtë procedurë prokurimi (përjashtimisht “Toni Security”
sh.p.k. i cili ka paraqitur ankesë në KPP dhe mbetet i skualifikuar prej këtij të fundit).
Për sa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt: “Ofrimi i Shërbimit të
ruajtjes me roje private të godinës së degës së Doganës Durrës për vitin 2015”, me fond
limit 3.848.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 20.04.2015, nga autoriteti kontraktor,
Dega e Doganës Durrës.
2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për
procedurën e mësipërme të prokurimit.
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3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Vrana Security Group” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “Aulona Pol 1”
sh.p.k., dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke i skualifikuar këta
operatorë.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 913 Protokolli
Datë 15.05.2015

Nr. 934 Protokolli
Datë 19.05.2015
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