VENDIM
K.P.P. 579/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 06.09.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e ofertës
së operatorit ekonomik “Toni Security” shpk, në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-53385-03-022018, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me
roje të kategorisë 1.3.A” Loti II-të Qarku Durrës – Marrëveshje
Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara – me afat 12 muaj, me fond limit 2,507,000.23 lekë pa
tvsh, zhvilluar më datë 15.03.2018, nga autoriteti kontraktor, Posta
Shqiptare Sh.a.

Autoriteti kontraktor:

Posta Shqiptare Sh.a.
Adresa: Rruga “Rreshit Collaku” Nr. 4, Tiranë.

Ankimues

“Nazeri 2000” shpk
Adresa: Rruga “Kavajës”, Qëndra Condor, kati II, Tiranë

Subjekt i Interesuar

“Toni Security” shpk
Adresa: Rruga “Lidhja e Prizrenit”, Pallati nr 10/1, 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
1

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 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
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 së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 05.03.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-53385-03-02-2018, me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A” Loti II-të Qarku Durrës –
Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me
afat 12 muaj, me fond limit 2,507,000.23 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 15.03.2018, nga autoriteti
kontraktor, Posta Shqiptare Sh.a.
II.2. Në datën 15.03.2018 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit objekt ankimi.
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II.3. Në datën 21.03.2018 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. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si
më poshtë, të cilët referuar dokumentacionit të autoritetit kontraktor, si dhe dokumentacionit të
ngarkuar në (S.P.E) nga secili operator ekonomik pjesëmarrës, kanë paraqitur ofertat ekonomike
(pa TVSH) për një vendroje në ditë, përkatësisht si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“Pelikani Security Group” shpk
“Trezhnjeva” shpk
“Eurogjici Security” shpk
“Firdeus Security Group” shpk
“Aulona Pol -1” shpk
“Toni Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Oktapus” shpk

2,258,059.20 lekë
2,258,565.12 lekë
2,258,565.12 lekë
2,258,565.12 lekë
2,258,565.12 lekë
2,318,828.46 lekë
2,318,990.28 lekë
2,329,049.85 lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar

II.4. Në datën 26.03.2018, operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi me
arsyet si më poshtë:
“Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës me vlerë: 2.318.828.46 (dy milion e
treqind e tetëmbëdhjeyë mijë e tetëqind e njëzet e tetë pikë dyzet e gjashtë) lekë pa tvsh të paraqitur
në tender rezulton që nuk i përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe
konkretisht nuk plotësohet pika 2.1.3 e kritereve të vecanta për kualifikim ku kërkohet se:
Operatori ofertues duhet te paraqese Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë
së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave nënkategoria 1.3.A në jo më
pak se numri i rojeve që kërkohen për Lotin (Qark) të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut;
dhe se bashku me certifikatat te paraqitet një vërtetim i lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore,
i cili duhet të përmbajë të dhëna për listën emërore të punonjësve të shërbimit të çertifikuar, dhe
vlefshmërinë e këtyre çertifikatave – datën e çertifikimit (datën e lëshimit), si dhe afatin e
vlefshmërisë së kësaj çertifikate. Vërtetimi të jetë lëshuar jo më parë se gjashtë muaj nga dita e
hapjes së ofertës.
Nga operatori ekonomik janë paraqitur 13 certifikata punonjës shërbimi me datë:
 29.03.2014; 10.03.2011: 03.05.2010; 10.03.2017; 03.02.2014; 30.11.2016; 16.04.2016;
03.10.2014 ; 02.11.2010; 02.11.2010; 02.11.2010; 31.01.2012; 29.04.2011;
Duke qënë se certifikatat për punonjësit janë me afat 4 vjecar me të drejtë ripërtëritje, dhe nga
nga ana e operatorit ekonomik nuk është paraqitur një dokumentacion provues që këta punonjës
kanë aplikuar për ripërtëritjen e certifikatave dhe sa më sipër rezulton se janë paraqitur vetëm
katër certifikata sipas përcaktimeve ligjore.
Për sa më sipër, Oferta vlersohet jo e rregullt nga Komision”
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II.4.1. Në datën 26.03.2018, operatori ekonomik “Toni Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e tij nga
procedurën e prokurimit objekt ankimi, në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë
vijon:
1- Ne kriteret a vecanta to kualifikimit, kapaciteti teknik. pika 2.1.1 ne DT, percaktohet:
Operatori ofertues duhet të paraqese certifikata per punonjes sherbimi ne fushen e veprimtarise
se sherbimit per ruajtjen dhe sigurimin fizik te objekteve dhe pronave nenkategoria 1.3.A ne jo më
pak se numri i rojeve qe kerkohen per Lotin (Qark) të leshuara nga Drejtoria e Policise e Qarkut;
dhe se bashku me certifikatat të paraqitet nje vertetim i leshuar nga Drejtoria e Policise Vendore,
i cili duhet të permbaje të dhena per listen emerore të punonjesve të sherbimit të certifikuar, dhe
vlefshmerine e ketyre certifikatave - daten e certifikimit (datën e lëshimit) si dhe afatin e
vlefshmerise se kesaj certifikate. Vertetimi te jete leshuar jo me pare se gjashte muaj nga dita e
hapjes se ofertes.
Per permbushjen e ketij kriteri, shoqeria jone ka ngarkuar ne sistemin elektronik te prokurimeve
dokumentacionin si ne vijim: 1. Vertetim Nr. 08 Prot, date 08.01.2018. konform Ligjit Nr.75/7014
“Per shërbimin Privat të Sigurise fizike” leshuar nga Drejtoria Vendore e Policise Durres: 2.
Jane ngarkuar ne system 13 certifikata per punonjes sherbimi nga 5 të kerkuara ne kriter, sipas
grafikut të sherbimeve. Konkretisht punonjesi me certifikata to vlefshme brenda afatit 4-vjecar si
me poshte vijon: 1- Fatmir Shytaj me certifikate Nr. 0637, datë 29.03.2014; 2- Isa Lila me
certifikate Nr. 1324, datë 10.03.2017; Meliha Ibranj me certifikate Nr. 0001, datë 30.11.2016;
Petrit Balliu me certifikate Nr. 1168, datë 16.04.2016; Petrit Cela me certifikate Nr. 1023, datë
03.10.2014. Gjithashtu vlen to theksojme se edhe në Listen emerore të punonjesve të certifikuar,
leshuar nga Drejtoria Vendore a Policise Durres e cila permbane të dhena per listen emerore të
punonjesve të sherbimit të certifikuar të ngarkuar ne sistemin e prokurimeve elektronike, si dhe të
dhena ne lidhje me vlefshmerin e këtyre certifikatave. Tek lista emerore, DVP Durres, eshte
shprehur qartesisht se: Mbyllet me nr rendor 36 (tridhjet e gjashtë). Subjekti Sh.F.S.F. “Toni
Security”, nenkategoria 1.3.A, ka 36 (tridhjet e gjashtë) punonjës të certifikuar, me certifikata të
vlefshme.
Nga sa me siper Drejtoria Vendore e Policise Durres, si organi kompetent i ngarkuar me ligj per
mbikqyrjen e veprimtarise se shoqerive private të sigurise fizike eshte shprehur qarte duke
theksuar se “me pununjes sherbimi dhe me certifikata to vlefshme”. Autoriteti kontraktor eshte i
detyruar të beje vleresimin në baze të kritereve kualifikuese të publikuara në dokumentat standarte
të tenderit dhe nuk duhet të perdore asnje kerkese të pa parashikuar në dokumentat e tenderit.
Eshte fakt se, shumica e certifikatave të punonjesve të sherbimit jane leshuar në baze të ligjit
Nr.8870, date 19.4.2001, “Per sherbimin e ruajtjes dhe te sigurise fizike”, të ndryshuar dhe
Udhezimit Nr.656, date 06.10.2009 “Per procedurat e certfikimit, licencimit dhe kontrollit te
veprimtarise se sherbimit të ruajtjes dhe sigurise fizike”, por asnje dispozite ligjore ne fuqi nuk i
ka nxjerre të pavlefshme ato e aq me teper të deklarohen të tilla nga autoriteti kontraktor i cili ska
asnje kompetenc ligjore të beje nje gje te tille. Referuar ligjit Nr.8870, date 19.4.2001, “Per
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sherbimin ruajtjes dhe te sigurise fizike”, te ndryshuar dhe Udhezimit Nr.656, date 06.10.2009
“Per procedurat e certifikimit, licencimit dhe kantrollit te veprimtarise se sherbimit te ruajtjes dhe
sigurise fizike”, rezulton se certifikatat e punonjesve te sherbimit leshoheshin pa afat pra, kane
qene pa afat. Pra të gjitha certifikatat e punonjesve të sherbimit të leshuara perpara hyrjes në fuqi
të ligjit Nr. 75/2014, date 10.07.2014 “Per SHPSF” jane pa afat dhe rrjedhimisht ato vijojne të
jene ne fuqi ne te kundert Drejtorite Vendore të Policive nuk do të konfirmonin me vertetime keta
punonjes sherhimi. Madje, referuar nenit 49 “Dispozita kalimtare” te ligjit Nr. 75/2014 “Per
SHPSF-te”, rezulton se me hyrjen ne fuqi te ligjit te ri, Licencat Aktive do e ruajne vlefshmerine e
tyre deri ne nje vit: Licencat aktive, te dhena ne zbatim te ligjit nr. 8770, date 19.04.2001 “Per
sherbimin e ruajtjes dhe të sigurise fizike” të ndryshuar, e ruajne vlefshmerine e tyre deri ne 1 nje
vit nga hyrja në fuqi e ketj ligji me te drejten e aplikimit të ri per pajisjen me licence sipas kushteve
dhe kritereve të ketij ligji.
Nderkohe, dispozita e mesiperme nuk shprehet fare per certifikatat e punonjesve te sherbimit, per
rrjedhoje ato vijojne te jene ne fuqi. Vete dispozita kalimtare e ligjit te ri, i referohet vetem licences
se shoqerise dhe jo certifikates se punonjesit te sherbimit. Termi “Licence” ka ndryshim nga termi
“Certifikate” Ne nenin
3 “Perkufizime”, te ligjit Nr.75/2014, date 10 07.2014 “Per
sherbimin privat te sigurise fizike”, eshte bere qarte dallimi midis termit “Certifikate” dhe termit
“Licence”, konkretisht: Neni 3 “Perkufizime”, ne kete ligj termat e meposhtem kane keto kuptime:
“Certifikate” eshte dokumenti, qe i jepet titullarit te subjektit, drejtuesit teknik dhe punonjesit te
sherbimit, i cili verteton aftesine e tyre per ushtrimin e detyrave perkatese; “Licence” eshte akti
administrativ qe i njeh titullarit te saj te drejten te filloje te ushtroje tipin e veprimtarise, ne
perputhje me kushtet e percaktuara ne te;. Per te perforcuar faktin se certifikatat e punonjesve te
sherbimit te leshuara perpara hyrjes ne fuqi te ligjit nr.75/2014, i referohemi edhe Nenit 5
“Certifikimi” te Ligjit Nr.75/2014 "Per sherbimin privat te sigurise fizie”, i cili parashikon
shprehimisht se: 1- “Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik te SHPSF-se eshte kampetence e
Drejtarit te Pergjithshem te Palicise se Shtetit. 2- Certifikimi i punonjesit te sherbimit eshte
kampetence e drejtorit te policise se qarkut. 3- Vendimet e certifikimit, sipas percaktimeve ne
pikat 1dhe 2 t ketj neni leshohen duke u bazuar respektivisht ne mendimin paraprak te KSHKCLse dhe KSHKC-se. 4- Pajisja me certifikate e titullarit te subjektit dhe drejtuesit teknik behet
brenda 45 ditevs, ndersa per punonjesin e sherbimit behet brenda 30 diteve nga dita e plotesimit
te formularit te kerkeses per aplikim 5- Certtifikata eshte e vlefshme per 4 vjet me te drejte
riperteritjeje, per titullarin e subjektit, per drejtuesin teknik dhe punonjesin e sherbimit.
Nga sa me siper, rezulton qarte se edhe dispozita e ligjit te ri parashikon vetem rastet per certifikim
per here te pare te nje punonjesi sherbimi ndersa nuk shprehet ne menyre absolute per nje
riperteritje te afatit te certifikatave te punonjesve te sherbimit, te cilat jane leshuara ne baze te
ligjit Nr.8870, date 19.4.2001, “Per sherbimin e ruajtjes dhe te sigurise fizike”, te ndryshuar dhe
Udhezimit Nr.656, date 06.10.2009 “Per procedurat e certifikimit, licensmit dhe kontrallit te
veprimtarise se sherbimit te ruajtjes dhe sigurise fizike”. Per me teper qe vete Drejtorite Vendore
te Policise dhe Drejtoria e Pergjitheshme e Policise se shtetit kane konfirmuar se kemi theksuar
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me siper. Konkretisht: “Certifikatat e punonjesve te Sherbimit te leshuara ne baze të ligjit nr. 8770
date 19.04.2001 “Per sherbimin e ruajtjes dhe te sigurise fizike”, te ndryshuar, jane te vlefshme
pas me afat te perhershem.
2- Lënien të skualifikuar dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomik “Pelikani
Security Group” shpk, “Trezhnjeva” shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Firdrus Security Group”
shpk, dhe “Aulona Pol 1” shpk, për arsye se kanë ofertuar nën koston e lejuar me ligj.
Si përfundim kërkojmë kualifikimin e ofertës tonë ekonomike si dhe lënien të skualifikuar duke
shtuar arsyet e skualifikimit për operatorët e sipërcituar.
II.4.2. Në datën 29.03.2018, me shkresën nr. 1173/2 prot, operatori ekonomik “Toni Security”
shpk, është vënë në dijeni në lidhje me mos pranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.4.3. Në datën 05.04.2018, operatori ekonomik ankimues “Toni Security” shpk, ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë
autoritetit kontraktor.
II.5. Me shkresën me nr. 1623 prot, datë 04.05.2018, protokolluar me tonën me nr. 694/2 prot, datë
07.05.2018, si dhe me shkresën me nr. 1623 prot, datë 04.05.2018, protokolluar me tonën me nr.
694/2 prot, datë 07.05.2018, me objekt “Informacion” është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën
e mësipërme të prokurimit për trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
II.6. Në datë 14.06.2018, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi e shqyrtoi në themel ankesën e
paraqitura nga operatori ekonomik ankimues, me vendimin K.P.P. 404/2018, ka vendosur:
1.

Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Toni Security” shpk për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-53385-03-02-2018, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes së
objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A” Loti II-të Qarku Durrës – Marrëveshje
Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12
muaj”, me fond limit 2,507,000.23 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 15.03.2018, nga autoriteti
kontraktor, Posta Shqiptare Sh.a.

2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik
“Toni Security” shpk duke e kualifikuar atë.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
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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 “Toni Security” shpk.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
II.7. Në datën 19.06.2016, autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare Sh.a.., ka kryer rivlerësimin e
procedurës në sistemin elektronik të prokurimeve, duke zbatuar vendimin K.P.P. 404/2018, datë
14.06.2018, nga ku rezulton si më poshtë vijon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“Pelikani Security Group” shpk
“Trezhnjeva” shpk
“Eurogjici Security” shpk
“Firdeus Security Group” shpk
“Aulona Pol -1” shpk
“Toni Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Oktapus” shpk

2,258,059.20 lekë
2,258,565.12 lekë
2,258,565.12 lekë
2,258,565.12 lekë
2,258,565.12 lekë
2,318,828.46 lekë
2,318,990.28 lekë
2,329,049.85 lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar

II.8. Në datën 19.06.2018, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar në
lidhje me riklasifikimin e ri, nga ku rezulton i kualifikuar në këtë procuderë prokurimi.
II.9. Në datën 21.06.2018, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Toni
Security” shpk, në këtë procedurë prokurimi me argumentat si më poshtë:
Nëpërmjetë kësaj ankese duam të bëjmë prezent një problem që konsiston në shkeljet e kryera nga
autoriteti kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a, për procedurën e prokurimit organizuar në datë
15.03.2018 me objekt “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3
A”, ndarë në lote: Loti i II-të: Qarku Durrës si më poshtë:
Nga ana e KVO-së në datën 19.06.2018 në mënyrë elektronike është dërguar njoftimi mbi
klasifikimin e shoqërive pjesëmarrëse në këtë procedurë prokurimi. Sipas klasifikimit jemi njohur
se është kualifikuar pa të drejtë shoqëria “Toni Security” shpk, për të cilën kërkojmë skualifikimin
e saj në ankesën drejtuar autoritetit në datën 21.06.2018, për marrjen dijeni të së cilës ka firmosur
përfaqësuesi i Ak (bashkangjitur ankesës). Duke qenë se Ak nuk ka kthyer përgjigje, po i
drejtohemi KPP-së me argumentimin tonë si më poshtë:
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1- Ak duhet të skualifikojë shoqërinë “Toni Security” shpk, pasi: - Ka ofertuar nën koston ligjore
për pagë minimale që duhej në vlerën 36. 000 lekë, shtesën e turnit të dytë neni 81 duheshin në
vlerën 963.14 lekë (pasi sipas specifikimeve teknike në dst nga ana e autoritetit është kërkuar edhe
shërbim turni i dytë), sigurimet duhej të përllogariteshin në vlerën 6172.84 lekë. Pra vlera për një
roje duhej përllogaritur 43, 135.98 * 4.48 roje * 12 muaj = 2,318,990.28 lekë. Shoqëria “Toni
Security” shpk ka ofertuar nën këtë vlerë 2,318,828.46 lekë, pra nën kosto ligjore për pagë, shtesa
turni dytë, sigurime në ofertën e dhënë në total për shërbimin e kërkuar nga Ak për periudhën e
dhënë sipas DST.
2- Si dhe shoqëria “Toni Security” shpk nuk përmbush kërkesën e dhënë në dst kapaciteti ligjor,
pika 2.1.3 pasi kjo shoqëri certifikatat e punonjësve të paraqitur F.SH me numër certifikate 637,
datë 29.03.2014; P. Ç me numër certifikate 1023, datë 03.10.2014; P. B me numër certifikate
1168, datë 16.04.2016; M. I me numër certifikate 0001, datë 30.11.2016; si dhe I. L me numër
certifikate 1324, datë 10.03.2017;, nuk i ka të pasqyruara në listën emërore afatin e vlefshmërisë
së certifikatave sipas kërkesës së dhënë në kapacitetin ligjor pika 2.1.3.
3- Gjithashtu shoqëria “Toni Security” shpk nuk përmbush kërkesën teknike pika 2.3.4, për aktin
e miratimit të qëndrës së kontrollit pasi aktin e miratimit të Qëndrës së Kontrrollit qarku durrës
është i pavlefshëm pasi është jashtë afatit dy vjecar sipas udhëzimit nr 130, datë 05.03.2018 Kreu
VII, gërma D, pika 5.
Nga argumentimet e bëra sa më sipër kërkojmë skualifikimin e shoqërisë Toni pasi ka ofertuar nën
kosto ligjore dhe nuk përmbush shpenzimet e detyrueshme për pagë, shtesa turni dytë, sigurime
për numrin e kërkuar të rojeve dhe afatin e dhënë në dst si dhe nuk përmbush kërkesat e kërkuara
nga Ak në DST.
II.10. Me shkresën nr 2070/1 prot, datë 27.06.2018, autoritetit kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk, ku ka vendosur refuzimin e ankesës së tij.
II.11. Nëpërmjet shkresës nr. 840/9 prot., datë 04.07.2018, protokolluar me tonën me numër
1204/2 prot., datë 05.07.2018, si dhe shkresën nr. 2310/1 prot, datë 23.07.2018, protokolluar me
tonën me numër 1204/3 prot., datë 27.07.2018, me objekt “Informacion” është depozituar në
Komisionin e Prokurimit Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur
me procedurën e mësipërme të prokurimit për trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik
ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
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III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomikë “Nazeri 2000” shpk, mbi kundërshtimin e
kualifikimit të operatorit ekonomik “Toni Security” shpk, me arsyen se: [...] Ka ofertuar nën
koston ligjore për pagë minimale që duhej në vlerën 36. 000 lekë, shtesën e turnit të dytë neni 81
duheshin në vlerën 963.14 lekë (pasi sipas specifikimeve teknike në dst nga ana e autoritetit është
kërkuar edhe shërbim turni i dytë), sigurimet duhej të përllogariteshin në vlerën 6172.84 lekë. Pra
vlera për një roje duhej përllogaritur 43, 135.98 * 4.48 roje * 12 muaj = 2,318,990.28 lekë.
Shoqëria “Toni Security” shpk ka ofertuar nën këtë vlerë 2,318,828.46 lekë, pra nën kosto ligjore
për pagë, shtesa turni dytë, sigurime në ofertën e dhënë në total për shërbimin e kërkuar nga Ak
për periudhën e dhënë sipas DST..[...]”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. 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 përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes se: “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.1.2. Neni 56 i LPP përcakton shprehimisht se: “1. Kur autoriteti kontraktor vëren se një ose
më shumë oferta për kontratat e mallrave, punëve ose shërbimeve janë anomalisht të ulëta, ai,
përpara se të vazhdojë me procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkon operatorit ekonomik përkatës
të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve punë shpjegime për elementë të veçantë të ofertës, për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi
për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin
ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas
shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të
gjitha elementet e saj”.
III.1.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 66, pika 5, përcaktohet se: “- Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta,
në përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë
se 25% e fondit limit të përllogaritur. - Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në
përputhje me nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e
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vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme. Nëse një apo disa oferta vlerësohen si
anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit,
përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. Në
çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore sqarimet
për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP”.
III.1.4. Referuar nenin 56 të LPP, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime
nga ofertuesit, përpara se të marrë vendimin përfundimtar për kualifikimin ose jo të tyre, në
përputhje me nenin 56 të LPP-së, në rast se një apo disa oferta vlerësohen anomalisht të ulëta.
Pra, autoriteti kontraktor dhe konkretisht Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të tij, ka detyrimin
sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik të shqyrtojë dhe vlerësojë ofertat e paraqitura
nga operatorët ekonomikë në sistemin e prokurimeve elektronike, dhe kualifikon vetëm ofertat
të cilat fillimisht plotësojnë të gjitha kërkesat ligjore, administrative, tekniko – profesionale,
ekonomiko – financiare (kriteret kualifikuese) dhe që më pas nuk dalin me ofertë anomalisht të
ulët pas përllogaritjeve të kryera në përputhje me formulën përkatëse të përcaktuar në rregullat e
prokurimit publik dhe në dokumentat standart të tenderit.
Bazuar në sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, komisioni i vlerësimit të
ofertave të një autoriteti kontraktor, në rastin e procedurës së prokurimit për kryerjen e shërbimit
të ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të njëjtin detyrim ligjor gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të
ofertave, pra verifikon ofertat që plotësojnë kriteret kualifikuese, e më pas, nuk rezultojnë të jenë
anomalisht të ulëta.
III.1.5. Sqarojmë se legjislacioni për prokurimin publik jo më kot ka përcaktuar parashikimin e
caktuar në nenin 56 të LPP, pikërisht për të mbrojtur autoritetin kontraktor në rastin e ofertave të
papërgjegjshme, duke kryer përllogaritjet përkatëse dhe evidentimin e ofertave anomalisht të
ulëta.
Edhe në rast se një ofertë rezulton anomalisht e ulët, ligjvënësi ka përcaktuar mënyrën e
argumentimit dhe shpjegimit të kësaj oferte nga ana e operatorit ekonomik ankimues duke e
dokumentuar, argumentuar me prova shkresore sqarimet për elementin apo elementët e veçantë
të ofertës në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.
Në rast se një ofertë ekonomike, autoritetit kontraktor do t’i rezultojë anomalisht e ulët, atëherë,
legjislacioni për prokurimin publik ka përcaktuar mënyrën se si ky i fundit mund të mbrohet nga
një ofertë e tillë dhe konkretisht duke i kërkuar operatorit ekonomik, përpara se të vazhdojë me
procesin e vlerësimit të ofertave, të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për
elementë të veçantë të ofertës për:
a) anën ekonomike të metodës së ndërtimit, procesit të prodhimit ose të shërbimeve të ofruara;
b) zgjidhjet teknike të ofruara dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka
ofertuesi për kryerjen e punimeve, për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve;
c) origjinalitetin e punëve, mallrave apo të shërbimeve, të propozuara nga ofertuesi;
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ç) zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin
ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi.
2. Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas
shqyrtimit të infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të
gjitha elementet e saj.
Referuar sa më sipër, një autoritet kontraktor ashtu siç vepron në çdo procedurë prokurimi, edhe
në rastin e procedurës për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike, ka të drejtë që gjatë shqyrtimit
dhe vlerësimit të ofertave të zbatojë parashikimin ligjor në lidhje me ofertën anomalisht të ulët
në rast se një ofertë rezulton e tillë.
III.1.6. Nga ana tjetër, në rastin e procedurave të prokurimit për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë
fizike, nëse një autoritet kontraktor, për shkak edhe të vetë specifikës dhe veçantisë së këtij
shërbimi, bazuar në të drejtën e tij për të përcaktuar kritere në përputhje me natyrën dhe përmasat
e objektit të prokurimit, ka kërkuar preventive apo analizë kosto, duke përfshirë në të gjithë
elementët ligjorë që përbëjnë një kosto mujore duke detajuar zërat apo elementët e veçantë të
kësaj kosto, mbi bazën e të cilave autoriteti kontraktor do të gjykojë ofertën e paraqitur,
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se do të qëndrojë strikt vendimit të autoritetit kontraktor,
mbi bazën e të cilit do të gjykojë më pas, si në rastin kur ka kryer vlerësimin e ofertave duke
konkluduar mbi ofertën totale, ashtu edhe në rastin kur ka kërkuar një preventiv apo analizë kosto
dhe ka bërë vlerësimin e ofertave duke shqyrtuar secilin zë apo element të veçantë të ofertës.
III.1.7. Komisioni i Prokurimit Publik, argumenton se ky qëndrim i tij bazohet në qëllimet e ligjit
të prokurimit publik për rritjen e eficencës dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik, të
kryera nga autoritetet kontraktore, mirëpërdorimin e fondeve publike dhe ulje të shpenzimeve
procedurale; sigurimin e një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
Në rast se autoritetet kontraktore do të veprojnë në kundërshtim me sa më sipër, atëherë Komisioni
i Prokurimit Publik do t’i rishikojë administrativisht duke i gjykuar ato si të gabuara.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, përfituesi i drejtëpërdrejtë i shërbimit të
kërkuar (në këtë rast shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike), është vetë autoriteti kontraktor dhe
si i tillë ai ka një pozitë të veçantë dhe është përgjegjës për ndjekjen dhe monitorimin e zbatimit të
kontratës sipas legjislacionit në fuqi, kjo bazuar në nenin 62 të LPP “Detyrimet gjatë zbatimit të
kontratës”, ku përcaktohet se: “1. Autoriteti kontraktor përcakton në dokumentet e tenderit
organin ose organet, nga të cilët kandidati ose ofertuesi mund të marrë informacionin e duhur
për detyrimet fiskale, për mbrojtjen e mjedisit, për mbrojtjen e punonjësve dhe kushtet e punës,
që janë në fuqi në Shqipëri ose në rajonin apo njësinë vendore ku do të zbatohet kontrata.
2. Ofertuesit ose kandidatit mund t’i kërkohet të dëshmojë se gjatë hartimit të ofertës i ka marrë
parasysh detyrimet, që shoqërojnë zbatimin e kontratës, siç është vendosur nga organet
kompetente, në përputhje me pikën 1 të këtij neni.
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3. Detyrimet e përmendura në pikën 1 të këtij neni, si dhe kushtet e parashikuara në nenin
46 të këtij ligji janë të vlefshme gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të kontratës. Çdo shmangie
nga këto kushte apo detyrime çon në prishjen e kontratës”.
Pra është autoriteti kontraktor si organi me interes dhe përgjegjësi për realizimin me sukses të
kontratës, është pikërisht ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës për t’u siguruar nëse cilësia
e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike është e njëjtë me cilësinë e premtuar në ofertë dhe të
përcaktuar në kontratë.
Nga ana tjetër, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, ligji i prokurimit publik nuk ka për qëllim
që nëpërmjet tij dhe përcaktimeve të tij të kontrollohen një sërë ligjesh të tjera, ashtu siç edhe në
rastin e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike që një element kryesor është paga minimale, e cila
në rastet kur autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar një preventiv apo analizë kosto apo kur oferta
nuk konstatohet të rezultojë anomalisht e ulët, nuk ka pse të jetë objekt kontrolli edhe nga ana e
Komisionit të Prokurimit Publik, pasi ka organe të tjera që merren me kontrollin dhe monitorimin
e respektimit të legjislacionit në lidhje me pagën minimale të punonjësve në shkallë vendi.
Në rast se ofertat e kualifikuara nuk rezultojnë anomalisht të ulëta, pas përllogaritjeve përkatëse,
apo në rast se rezultojnë të tilla dhe nga autoriteti kontraktor nuk evidentohen shkelje të atij
karakteri që të konsiderohen haptazi në kundërshtim me ligjin, të tilla që të ndikojnë në
mirëpërdorimin e fondeve publike, si qëllim parësor të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, por bindet me provat dhe argumentat e paraqitura nga operatori
ekonomik, atëherë, autoriteti kontraktor duhet të lidhë kontratë me ofertuesin i cili ka paraqitur
ofertën më të mirë në përputhje me nenin 55 të këtij ligji.
III.1.8. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar:
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:
Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A, Loti I Qarku Shkodër,
Loti II Qarku Durrës për një periudhë 12 mujore.
1. Licensë e shoqerisë për ushtrimin e aktivitetit të “Sherbimit te ruajtjes dhe/ose sigurisë fizike”,
nënkategoria 1.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private si dhe veprimtarive social
kulturore, sportive fetare e politike”, lëshuar nga QKL;
2. Çertifikatë e drejtuesit teknik të subjektit, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së
dhe të sigurisë fizike për nënkategorinë 1.3.A;

ruajtjes

3. Operatori ofertues duhet te paraqese Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë
së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave nënkategoria 1.3.A në jo më
pak se numri i rojeve që kërkohen për Lotin (Qark) të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut;
dhe se bashku me certifikatat te paraqitet një vërtetim i lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore,
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i cili duhet të përmbajë të dhëna për listën emërore të punonjësve të shërbimit të çertifikuar, dhe
vlefshmërinë e këtyre çertifikatave – datën e çertifikimit (datën e lëshimit), si dhe afatin e
vlefshmërisë së kësaj çertifikate.
4. Operatori ofertues duhet të paraqesi Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin
e frekuencave per radiokomunikim dhe alarm të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918,
datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi
qyteti/qytetet ose qarku/qarqet në të cilin kërkohet ofrimi i shërbimit.
5. Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron
aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performaces mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit te
operatorit ekonomik. Per kete duhet te paraqese vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut ku
jepet informacioni i mesiperm i kerkuar.
6. Ofertuesi duhet të disponojë te pakten 1 (një) automjet për secilin Lot qe merr pjese, për
ndërhyrje në raste emergjente, në pronësi të shoqerisë apo të marre me qera. Per kete operatori
ekonomik duhet të paraqesë:
Leje e Qarkullimit dhe taksat e automjetit ne pronesi te shoqerise .
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.
7. Operatori ofertues duhet të nënshkruaje dhe vulose specifikimet teknike të ofertuara.
1. Shërbimi me roje të nënkategorisë 1.3.A do të kryhet në 6 ditë punë ( nga e Hëna – në të Shtunë
) në godinat e zyrave qendër Filiali dhe Degë, për një kohë prej 6 orë e 40 min. ( gjashtë orë
e dyzet minuta ) në ditë, të ndara nga ora 08.00 – 11.20 dhe 16.40-20.00 .
Për ditët e festave zyrtare, kur ato përkojnë me ditët e punës javore, shërbimi roje i nënkategorisë
1.3.A do të kryhet në përputhje me Ligjin nr.7961 datë 12.07.1995 Kodi i Punës ( i ndryshuar),
Kreu i IX, Kohëzgjatja e Punës dhe e Pushimeve, neni 76 e vijues.
Në marrveshjen kuader do të përcaktohet data e fillimit të kryerjes së shërbimit nga SH.P.S.F-ja
e cila përgjigjet për ruajtjen dhe sigurinë e objekteve dhe personelin e Filialit të Postës Shqiptare
sh.a. dhe Degëve varësi, sipas kushteve të përcaktuara në marrveshjen kuader.
Filiali i Postës
Koeficenti i
Treguesit e kryerjes së shërbimit roje e nënkategorisë
Shqiptare sh.a.
përllogaritje 1.3.A, sasia e rojeve, vendrojeve, turnet e kryerjes së
s së vlerës
shërbimit, vendet ku kryhet shërbimi
kryerjes së
shërbimit
roje
Filiali Postës Durrës
Dega e Postës
Durrës

1.12 roje

Godina e zyrës Qendër Durrës ( 1 vendroje me 1
roje me nje turn )
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Dega e Postes Durres

1.12 roje

Dega e Postës Shijak

1.12 roje

Dega e Postës Krujë

1.12 roje

Totali

4.48 roje

Zyra postare Durres nr. 3 ( 1 vendroje me 1 roje me
nje turn )
Godina e zyrës Qendër Shijak ( 1 vendroje me 1
roje nje turn )
Godina e zyrës Qendër Krujë ( 1 vendroje me 1 roje
me nje turn )

Sqarojmë se ;
Mbështetur në Ligjin nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës (i ndryshuar) në VKM 511, datë
23.10.2002 ( e ndryshuar ), në përllogaritjen e koeficentit janë përfshirë pushimet vjetore ditët e
festave dhe lejet e veçanta ( sipas VKM 511 23.10.2002 e ndryshuar kreut II pika 2 dhe 9. ).
Koeficenti ekonomik i përllogaritjes së vlerës së kryerjes së shërbimit roje të nënkategorisë 1.3.A,
që rezulton në vlerën 1.12.
Periudha e sherbimit eshte 12 muaj.
III.1.9. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur
nga ankimuesi, dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, si dhe nga shqyrtimi dhe
vlerësimi i ofertës së operatorit ekonomik “Toni Security” shpk dhe konkretisht elementëve bazë
(pagë bazë, shtesa mbi pagë për turnin e dytë, si dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore në masën
16,7%) –elementë këta të cilat janë përcaktuar shprehimisht dhe në DST-; Komisioni i Prokurimit
Publik, pasi shqyrtoi ofertën ekonomike të paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” shpk,
dhe konkretisht elementët bazë të ofertës së tyre për një vendorje në muaj për të gjithë perudhën e
shërbimit, sipas përcaktimit të bërë në dokumentat e tenderit, konstaton se oferta për një vendroje
me 1.12 roje, me dy turne për gjatë gjithë periudhës së kryerjes së shërbimit për 12 muaj, e
paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” shpk, rezulton të jetë nën minimumin e lejuar
ligjor të këtij shërbimi. Komisioni sqaron se ka qënë detyrë e operatorëve ekonomikë që të
garantojnë që ofertat e paraqitura nga secili prej tyre të përfshijë të gjithë elementët e kërkuar nga
autoriteti kontraktor me qëllim garantimin e një kontrate të sukseshme. Në rastin në fjalë, operatori
ekonomik “Toni Security” ka dështuar të përmbush detyrimet bazë për një ofertues të sukseshëm,
që është ofertimi në përputhje me përcaktimet në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt
ankimi dhe në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. mbi
kualifikimin e shoqërisë “Toni Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk do
të merren në shqyrtim pasi, referuar gjykimit mësipër në pikën III.1.9., gjendja faktike dhe juridike
e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k. do të ndryshojë duke u skualifikuar nga procedura
në fjalë, e rrjedhimisht duke përmbushur interesin e ankimuesit.
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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 operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-53385-03-02-2018, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes së
objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A” Loti II-të Qarku Durrës – Marrëveshje
Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj”,
me fond limit 2,507,000.23 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 15.03.2018, nga autoriteti kontraktor,
Posta Shqiptare Sh.a..
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik
“Toni Security” shpk duke e skualifikuar atë.
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
“Nazeri 2000” shpk.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1204 Protokolli; Datë 29.06.2018

Nënkryetar
Enkeleda Bega

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj
Kryetar
Evis Shurdha
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