KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Dim
VENDIM
K.P.P. 406/2015
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 19.06.2015 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Siguria” sh.p.k.,
“Eurogjici Security” sh.p.k., Snajper Security” sh.p.k., “Ales”
sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k., “Hoxha”
sh.p.k., “Trezhnjeva” sh.p.k. nga procedura e prokurimit “Kërkesë
për propozim”, me objekt: “Ruajtja me roje private e territorit dhe
ambienteve të FASTIP Durrës”, me fond limit 2.306.700 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 07.04.2015, nga autoriteti kontraktor,
Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën, Durrës.

Ankimues:

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

Autoriteti Kontraktor:

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën, Durrës
Lagjja Nr.17, Rruga “Adria”,(pranë urës së Dajlanit), Durrës
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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”, i ndryshuar,
Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010,“Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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 26.03.2015, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt:
“Ruajtja me roje private e territorit dhe ambienteve të FASTIP Durrës”, me fond limit 2.306.700
lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 07.04.2015, 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:
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1. “Toni Security” sh.p.k.
2. “Hoxha” sh.p.k.
3. “Trezhnjeva” sh.p.k.
4. “Dea Security” sh.p.k.
5. “Ales” sh.p.k.
6. “Eurogjici Security” sh.p.k.
7. “Nazeri 2000” sh.p.k.
8. “Snajper Security” sh.p.k.
9. “Siguria” sh.p.k.
10. “Firdeus” sh.p.k.
11. “Vrana Security Group” sh.p.k.

1.845.020,43 lekë, skualifikuar
2.015.010 lekë, skualifikuar
2.018.316,6 lekë, skualifikuar
2.018.320,2 lekë, kualifikuar
2.018.320,2 lekë, kualifikuar
2.018.320 lekë, kualifikuar
2.018.320,2 lekë, kualifikuar
2.018.320,2 lekë, kualifikuar
2.018.320,2 lekë, kualifikuar
2.018.321,19 lekë, skualifikuar
2.048.341,93 lekë, kualifikuar

II.3. Në datën 01.05.2015 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. Në datën 07.05.2015 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
[...]
1. Shoqëritë “Siguria” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., Snajper Security” sh.p.k.,
“Ales” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k., “Hoxha” sh.p.k.,
“Trezhnjeva” sh.p.k. nuk kanë përmbushur kërkesat për shpenzimet e detyrueshme ligjore
për: pagën minimale bazë; shtesat mbi pagë për turnin e II, turnin e III; shpenzimet për
sigurimet shoqërore e shëndetësore; shpenzimet për armatim.
Ofertat e këtyre shoqërive rezulton të jenë nën koston ligjore të zërave të përllogaritur në
ofertë. Autoriteti kontraktor duhet të skualifikojë të gjitha ofertat që janë nën vlerën prej
2.018.320,2 lekë;
2. Shoqëritë Eurogjici Security sh.p.k., Siguria sh.p.k., Snajper Security sh.p.k., Ales sh.p.k.,
duhet të skualifikohen pasi:
- në ofertën e paraqitur nuk kanë vendosur fare vlerë për zërat e shpenzimeve për uniformë,
ndërlidhje dhe fitim;
- nuk kanë përmbushur kërkesën për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike;
Gjithashtu në vërtetimin e paraqitur kontratat e energjisë nuk i kanë në emër të shoqërisë,
pra titullare e këtyre kontratave nuk është shoqëria ...
- nuk kanë përmbushur kërkesën për autorizim individual nga AKEP për caktim frekuencash
për sistem radiokomunikimi dhe alarmi... me zonë mbulimi për qytetin e Durrësit;
- nuk kanë përmbushur kërkesën për leje qarkullimi për jo më pak se 1 automjet......;
- nuk kanë përmbushur kërkesën për furnizime të ngjashme të së njëjtës natyrë [...];
- nuk përmbushin kërkesën për gjendjen financiare në bankë.
Nga argumentimet e bëra më sipër kërkojmë nga AK skualifikimin e shoqërive “Siguria” sh.p.k.,
“Eurogjici Security” sh.p.k., Snajper Security” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k.,
“Toni Security” sh.p.k., “Hoxha” sh.p.k., “Trezhnjeva” sh.p.k., pasi këta operatorë nuk kanë
përmbushur kërkesat e autoritetit kontraktor në kërkuara në dst, dhe nuk kanë përmbushur
shpenzimet e detyrueshme ligjore në përputhje me kërkesat e AK dhe dispozitat ligjore…..
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II.5. Në datën 15.05.2015, me shkresën nr. 76/2 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. duke e refuzuar ankesën, ndërkohë që ankimuesi
pretendon se nuk ka marrë përgjigje.
II.6. Në datën 20.05.2015 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si në ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 27.05.2015, nëpërmjet shkresës me nr.94 prot., datë 27.05.2015, me objekt:
“Informacion lidhur me procedurën e prokurimit me objekt “Ruajtja me roje private e Fakultetit
të Studimeve të Integrura me Praktikën, Durrës” është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe
trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
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 “Nazeri 2000” sh.p.k. se ofertat ekonomike
të operatorëve ekonomikë “Siguria” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., Snajper Security”
sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., janë nën koston ligjore, Komisioni i Prokurimit
Publik vёren 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 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.1.2. 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”.
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III.1.3. 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.1.4. 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.1.5. 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”; shpenzimet minimale për pajisjen e punonjësve të shërbimit
me uniformë të rregullt sipas Udhëzimit nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit
privat të sigurisë fizike”; shpenzimet e ndërlidhjes si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit
tatimor
III.1.6. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 11 Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit, nga autoriteti
kontraktor është përcaktuar se: “Shërbimi që kërkohet: “Ruajtja e godinës dhe e ambienteve
rrethuese të FASTIP Durrës me roje private” për vitin 2015
Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
Shërbimi do të kryhet me një 1 vendroje 24-orëshe me koefiçent 5 (pesë) punonjës shërbimi
gjithsej sipas tabelës bashkëngjitur:
Numri
i Numri i Numri i rojeve të Afati i lëvrimit
vendrojeve
turneve
nevojshme
1
3
5
9 muaj
(nga momenti i lidhjes së kontratës )
III.1.7. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9 Specifikimet teknike, është përcaktuar se:
“- Shërbimi në një vend roje në hyrjen kryesore me tre turne (24 orë);
- Të jetë i pajisur me uniformë të rregullt të miratuar nga Ministria e Brendshme, ku të jetë e
reklamuar dhe stema e shoqërisë dhe të kenë dokumenta që vërtetojnë identitetin e tyre.
- Rojet duhet të kenë leje arme”.
III.1.8. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, gërma “E”, është
përcaktuar se: “Bashkëlidhur ofertës çdo operator ekonomik krahas formularit të çmimit të ofertës
dhe preventivit përmbledhës do të paraqes dhe një analizë të hollësishme të zerit kryesor te
shpenzimit paga, shtesa mbi page, sigurimet shoqërore, armatim etj.
Në llogaritjen e ofertës, duhet të kenë parasysh dhe pasqyrojnë elementët më të domosdoshëm të
strukturës së kostos: pagat dhe shtesat mbi pagë, numrin e rojeve (5 roje gjithsej), sistemin e
pandërprerë të punës, ditët kalendarike, ligjet, vendimet dhe udhëzimet në fuqi në lidhje me
pagën bazëminimale mujore, llogaritjen e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, shtesat mbi
pagë për turnet e dyta dhe të treta mënyrën e pagesës së tyre sipas Kodit të Punës dhe Ligjit
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75/2014 dt 23.08.2014 ”Për shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”. (Në mënyrë që të mundësohet
verifikimin e vlerave minimale nëse janë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore nëfuqi).
Autoriteti kontrator do të skualifikoj të gjithë operatorët që kanë paraqitur vlerat e zërave të
lartpërmendur në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.
Ofertat nën koston ligjore të përllogaritjes së çmimit do të konsiderohen tëpavlefshme”.
III.1.9. 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 “Siguria” sh.p.k., “Eurogjici
Security” sh.p.k., Snajper Security” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., dhe nga
përllogaritjet e bëra rezultoi se oferta ekonomike e shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k. nuk
mjafton për mbulimin e shpenzimeve për periudhën e kërkuar nga autoriteti kontraktor për një
vendroje me 5 roje me shërbim me tre turne (24 orë), ndërsa ofertat e shoqërive “Siguria” sh.p.k.,
Snajper Security” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k., janë në kosto ligjore dhe
mjaftojnë pёr mbulimin e shpenzimeve pёr periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes
me roje 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 “Siguria” sh.p.k., Snajper Security” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k. nuk
qëndron dhe pretendimi për ofertën e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k qëndron.
III.1.10. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për ofertuesit e
skualifikuar pjesëmarrës në procedurë (“Toni Security” sh.p.k., “Hoxha” sh.p.k. dhe “Trezhnjeva”
sh.p.k.), Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se fati i këtyre operatorëve ekonomikë është
përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 01.05.2015, sipas të cilit këto shoqëri
rezultojnë të skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në
interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga 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.
III.2. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. se operatori
ekonomik “Snajper Security” sh.p.k. nuk plotëson kriterin për shlyerjen e detyrimeve të energjisë
elektrike, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, gërma “d”, nga
ana e autoritetit kontraktor është kërkuar: “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 verifikimi i kryer në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton që në përmbushje të
këtij kriteri, operatori ekonomik “Snajper Security” sh.p.k. ka paraqitur dokumentin:
“Vërtetim debie” nr. 1641 prot, datë 12.03.2015, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “Snajper Security” sh.p.k, ku evidentohet që: “…
nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, … rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për
faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 09.03.2015, pa përfshirë faturën
koherente të muajit Shkurt 2015”.
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III.2.3. 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.2.4. 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.2.5. 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.2.6. Referuar dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Snajper Security” 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 “Snajper Security” vërteton se nuk është paguar fatura e muajit Shkurt 2015.
III.2.7. Për sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se operatori ekonomik “Snajper
Security” sh.p.k. nuk e plotëson kriterin e lartpërmendur, pasi procedura e prokurimit objekt
ankimi është publikuar në datën 26.03.2015, dhe është zhvilluar në datën 07.04.2015.
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 “Snajper Security” sh.p.k.
qёndron.
III.3. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për
kualifikimin e padrejtë të operatorit ekonomik “Snajper Security” 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.4. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. se operatori
ekonomik “Ales” sh.p.k. nuk plotëson kriterin për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
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III.4.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, gërma “d”, nga
ana e autoritetit kontraktor është kërkuar: “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.4.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Ales” sh.p.k. rezulton se është
paraqitur dokumenti Vërtetim Debie, lëshuar nga OSHEE në datë 02.04.2015, me nr. 2314 prot.,
sipas të cilit kërkuesi “Ales” sh.p.k. nga verifikimet e kryera në sistemin e faturimit për
kontratën/kontratat ………… titullar i së cilës/cilave është Aulona, M.S dhe R.C. rezulton të ketë
në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën
01.04.2015, pa përfshirë faturën koherente të muajit Mars 2015.
III.4.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme 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, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet 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.4.4. 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.4.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Ales” sh.p.k. e plotëson
kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, duke
paraqitur një dokument që vërteton se i ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë
elektrike, përfshirë edhe detyrimet për muajin Shkurt 2015 (data përfundimtare për shlyerjen e
të cilave, mbështetur në nenin e sipërcituar, ishte data 31.03.2015).
Në lidhje me pretendimin e ankimuesit se në vërtetimin e paraqitur kontrata e energjisë nuk
është në emër të shoqërisë “Ales” sh.p.k. dhe kjo shoqëri nuk është titullare e saj, Komisioni i
Prokurimit Publik sqaron se kërkesa për t’u pajisur me vërtetim debie nga OSHEE është kryer
nga shoqëria “Ales” sh.p.k. dhe OSHEE, si autoriteti përkatës kompetent, pasi ka kryer
verifikimet e nevojshme është shprehur në lidhje me këtë operator ekonomik duke lëshuar edhe
vërtetimin e mësipërm.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qëndron.
III.5. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. se operatori
ekonomik “Ales” sh.p.k. nuk plotëson kriterin për autorizimin e lëshuar nga AKEP për caktim
frekuencash për sistem radiokomunikimi dhe alarmi në emër të shoqërisë me zonë mbulimi për
qytetin e Durrësit, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
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III.5.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti teknik, pika 6, nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar: “Autorizim individual nga AKEP për caktim frekuencash për sistem
radiokomunikimi dhe alarmi në emër të shoqërisë konform Ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 me
zonë mbulimi për qytetin Durrës”.
III.5.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Ales” sh.p.k. rezulton se është
paraqitur dokumenti Autorizim Individual me nr. 905/3, datë 04.07.2011 “Për përdorimin e
frekuencave” subjektit “Ales” sh.p.k., lëshuar nga AKEP, me datë mbarimi 31.12.2019, sipas të
cilës evidentohet se shoqëria “Ales” sh.p.k. zotëron autorizim për radiokomunikim dhe
radioalarm me zonë mbulimi qytetin Durrës.
III.5.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme 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, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet 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.5.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Ales” sh.p.k. e plotëson
kriterin e lartpërmendur të vendosur nga autoriteti kontraktor, duke paraqitur një dokument që
vërteton se disponon autorizim në emër të shoqërisë së tij lëshuar nga organi përkatës (AKEP) për
radiokomunikim dhe radioalarm me zonë mbulimi qytetin e Durrësit, në përputhje me përcaktimet
e autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qëndron.
III.6. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. se operatori
ekonomik “Ales” sh.p.k. nuk plotëson kriterin për leje qarkullimi për më pak se 1 automjet,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.6.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti teknik, pika 8, nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar: “Leje qarkullimi për jo më pak se 1(një) automjet për përballimin e
situatave emergjente që mund të lindin gjatë kryerjes së shërbimit. Në lidhje me këtë pikë të
paraqiten kopje të lejes së qarkullimit të mjetit, pagesa e taksës së kolaudimit dhe siguracioni ose
kontratë qeraje dhe lejen e qarkullimit, ku të jetë përcaktuar qëllimi i marjes me qera si dhe
pagesa e taksës së kolaudimit dhe siguracioni”.
III.6.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Ales” sh.p.k. rezulton se është
paraqitur dokumentacioni në lidhje me automjetin për përballimin e situatave emergjente që
mund të lindin gjatë kryerjes së shërbimit dhe konkretisht: leje qarkullimi, çertifikata e kontrollit
teknik të mjetit, çertifikata e pronësisë së mjetit, polica për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve
të mjeteve motorrike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta, faturë tatimore për pagesën e taksave
me afat, dokumenta këto të vlefshme në kohën e hapjes së ofertave për procedurën e mësipërme të
prokurimit.
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III.6.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme 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, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet 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.6.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Ales” sh.p.k. e plotëson
kriterin e lartpërmendur të vendosur nga autoriteti kontraktor, duke paraqitur të plotë dhe në
përputhje me përcaktimet e autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit, dokumentacionin në
lidhje me automjetin.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qëndron.
III.7. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. se operatori
ekonomik “Ales” sh.p.k. nuk plotëson kriterin për furnizimet e mëparshme, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.7.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti teknik, pika 1, nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar: “Furnizime të së njëjtës natyrë në një vlerë prej 40% e vlerës që
prokurohet, 922.000 (nëntëqind e njëzet e dy mije ) lekë të jetë realizuar gjatë tre viteve të fundit.
Këto furnizime të së njëjtës natyrë duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
Kur furnizimet e së njëjtës natyrë janë realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik
duhet të paraqesë Kontratën e nënshkruar me institucionin, origjinale ose fotokopje e noterizuar,
të shoqëruar detyrimisht me vërtetim të lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin me
sukses të kësaj kontrate.
Kur furnizimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private, Operatori Ekonomik duhet të
paraqesë faturat tatimore të shitjes”.
III.7.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Ales” sh.p.k. rezulton se për të
vërtetuar kriterin për shërbimet e mëparshme të së njëjtës natyrë janë paraqitur një sërë kontratash
të realizuara gjatë tre viteve të fundit të lidhura me institucione shtetërore, të shoqëruara me
vërtetimet e lëshuara prej tyre për realizimin me sukses dhe me një vlerë që e tejkalon disa herë
kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
III.7.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme 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, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet 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... .”
10

III.7.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Ales” sh.p.k. e plotëson
kriterin e lartpërmendur të vendosur nga autoriteti kontraktor, duke paraqitur dokumentacionin
në lidhje me furnizimet e mëparshme në përputhje me përcaktimet e autoritetit kontraktor në
dokumentat e tenderit,
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qëndron.
III.8. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. se operatori
ekonomik “Ales” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën për gjendjen financiare, Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
III.8.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar: “Deklarate për gjendjen financiare nga një ose më shumë
banka, që subjekti zotëron 10 % të shumës së fondit limit lëshuar jo më parë se 5 ditë nga data e
hapjes së ofertave”.
III.8.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Ales” sh.p.k. rezulton se për të
vërtetuar kriterin për gjendjen financiare është paraqitur dokumenti i lëshuar nga BKT në datën 3
Prill 2015, me anë të së cilës deklarohet një gjendje llogarie në një shumë që e tejkalon vlerën e
përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit. Gjithashtu evidentohet se
dokumenti bankar përmbush edhe kushtin tjetër të vendosur nga autoriteti kontraktor përsa i
përket afatit në lidhje me datën e lëshimit të tij.
III.8.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme 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, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet 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.8.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Ales” sh.p.k. e plotëson
kriterin e lartpërmendur të vendosur nga autoriteti kontraktor, duke paraqitur dokumentacionin
në lidhje me gjendjen financiare në përputhje me përcaktimet e autoritetit kontraktor në
dokumentat e tenderit,
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qëndron.
III.9. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. se operatori
ekonomik “Siguria” sh.p.k. nuk plotëson kriterin për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
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III.9.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, gërma “d”, nga
ana e autoritetit kontraktor është kërkuar: “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.9.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Siguria” sh.p.k. rezulton se
është paraqitur dokumenti Vërtetim Debie, lëshuar nga OSHEE në datë 01.04.2015, me nr. 2257
prot., sipas të cilit kërkuesi “Siguria” sh.p.k. nga verifikimet e kryera në sistemin e faturimit për
kontratën/kontratat ………… titullar i së cilës/cilave është Sh.a. Mirazh rezulton të ketë në total 0
lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 01.04.2015, pa
përfshirë faturën koherente të muajit Mars 2015.
III.9.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme 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, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet 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.9.4. 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.9.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k. e
plotëson kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit, duke paraqitur një dokument që vërteton se i ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara
të energjisë elektrike, përfshirë edhe detyrimet për muajin Shkurt 2015 (data përfundimtare për
shlyerjen e të cilave, mbështetur në nenin e sipërcituar, ishte data 31.03.2015).
Në lidhje me pretendimin e ankimuesit se në vërtetimin e paraqitur kontrata e energjisë nuk
është në emër të shoqërisë “Siguria” sh.p.k. dhe kjo shoqëri nuk është titullare e saj,
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se kërkesa për t’u pajisur me vërtetim debie nga
OSHEE është kryer nga shoqëria “Siguria” sh.p.k., dhe OSHEE, si autoriteti përkatës
kompetent, pasi ka kryer verifikimet e nevojshme është shprehur në lidhje me këtë operator
ekonomik duke lëshuar edhe vërtetimin e mësipërm.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qëndron.
III.10. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. se operatori
ekonomik “Siguria” sh.p.k. nuk plotëson kriterin për autorizimin e lëshuar nga AKEP për caktim
frekuencash për sistem radiokomunikimi dhe alarmi në emër të shoqërisë me zonë mbulimi për
qytetin e Durrësit, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
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III.10.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti teknik, pika 6, nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar: “Autorizim individual nga AKEP për caktim frekuencash për sistem
radiokomunikimi dhe alarmi në emër të shoqërisë konform Ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 me
zonë mbulimi për qytetin Durrës”.
III.10.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Siguria” sh.p.k. rezulton se
është paraqitur dokumenti Autorizim Individual Nr. AI-U1531, datë 13.03.2014 subjekti
“Siguria” sh.p.k., lëshuar nga AKEP me datë mbarimi 31.12.202023 sipas të cilës evidentohet se
shoqëria “Siguria” sh.p.k. zotëron autorizim për radiokomunikim dhe radioalarm me zonë
mbulimi qytetin Durrës.
III.10.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme 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, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet 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.10.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k. e
plotëson kriterin e lartpërmendur të vendosur nga autoriteti kontraktor, duke paraqitur një
dokument që vërteton se disponon autorizim në emër të shoqërisë së tij lëshuar nga organi
përkatës (AKEP) për radiokomunikim dhe radioalarm me zonë mbulimi qytetin e Durrësit, në
përputhje me përcaktimet e autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qëndron.
III.11. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. se operatori
ekonomik “Siguria” sh.p.k. nuk plotëson kriterin për leje qarkullimi për më pak se 1 automjet,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.11.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti teknik, pika 8, nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar: “Leje qarkullimi për jo më pak se 1(një) automjet për përballimin e
situatave emergjente që mund të lindin gjatë kryerjes së shërbimit. Në lidhje me këtë pikë të
paraqiten kopje të lejes së qarkullimit të mjetit, pagesa e taksës së kolaudimit dhe siguracioni ose
kontratë qeraje dhe lejen e qarkullimit, ku të jetë përcaktuar qëllimi i marjes me qera si dhe
pagesa e taksës së kolaudimit dhe siguracioni”.
III.11.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Siguria” sh.p.k. rezulton se
është paraqitur dokumentacioni në lidhje me automjetin për përballimin e situatave emergjente që
që mund të lindin gjatë kryerjes së shërbimit dhe konkretisht: leje qarkullimi, çertifikata e
kontrollit teknik të mjetit, çertifikata e pronësisë së mjetit, polica për sigurimin e detyrueshëm të
mbajtësve të mjeteve motorrike për përgjegjësinë ndaj palëve të treta, faturë tatimore për pagesën
e taksave me afat, dokumenta këto të vlefshme në kohën e hapjes së ofertave për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
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III.11.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme 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, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet 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.11.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k. e
plotëson kriterin e lartpërmendur të vendosur nga autoriteti kontraktor, duke paraqitur t ë plotë
dhe në përputhje me përcaktimet e autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit,
dokumentacionin në lidhje me automjetin.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qëndron.
III.12. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. se operatori
ekonomik “Siguria” sh.p.k. nuk plotëson kriterin për furnizimet e mëparshme, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.12.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti teknik, pika 1, nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar: “Furnizime të së njëjtës natyrë në një vlerë prej 40% e vlerës që
prokurohet, 922.000 (nëntëqind e njëzet e dy mije ) lekë të jetë realizuar gjatë tre viteve të fundit.
Këto furnizime të së njëjtës natyrë duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:
Kur furnizimet e së njëjtës natyrë janë realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik
duhet të paraqesë Kontratën e nënshkruar me institucionin, origjinale ose fotokopje e noterizuar,
të shoqëruar detyrimisht me vërtetim të lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin me
sukses të kësaj kontrate.
Kur furnizimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private, Operatori Ekonomik duhet të
paraqesë faturat tatimore të shitjes”.
III.12.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Siguria” sh.p.k. rezulton se për
të vërtetuar kriterin për shërbimet e mëparshme të së njëjtës natyrë është paraqitur një kontratë e
realizuar gjatë tre viteve të fundit, e lidhura me një institucion shtetëror, e shoqëruar me
vërtetimin e lëshuar prej saj për realizimin me sukses dhe me një vlerë që e tejkalon disa herë
kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
III.12.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme 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, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet 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... .”
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III.12.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k. e
plotëson kriterin e lartpërmendur të vendosur nga autoriteti kontraktor, duke paraqitur
dokumentacionin në lidhje me furnizimet e mëparshme në përputhje me përcaktimet e autoritetit
kontraktor në dokumentat e tenderit.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qëndron.
III.13. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. se operatori
ekonomik “Siguria” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën për gjendjen financiare, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.13.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar: “Deklaratë për gjendjen financiare nga një ose më shumë
banka, që subjekti zotëron 10 % të shumës së fondit limit lëshuar jo më parë se 5 ditë nga data e
hapjes së ofertave”.
III.13.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Siguria” sh.p.k. rezulton se për
të vërtetuar kriterin për gjendjen financiare është paraqitur dokumenti i lëshuar nga BKT në datën
3 Prill 2015, me anë të të cilit deklarohet një gjendje llogarie në një shumë që e tejkalon vlerën e
përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit. Gjithashtu evidentohet se
dokumenti bankar përmbush edhe kushtin tjetër të vendosur nga autoriteti kontraktor përsa i
përket afatit në lidhje me datën e lëshimit të tij
III.13.3. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme 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, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet 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.13.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k. e
plotëson kriterin e lartpërmendur të vendosur nga autoriteti kontraktor, duke paraqitur
dokumentacionin në lidhje me gjendjen financiare në përputhje me përcaktimet e autoritetit
kontraktor në dokumentat e tenderit,
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qëndron.
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,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. në
lidhje me pretendimet e tij për skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Siguria” sh.p.k.,
“Ales” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k. nga procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”
me objekt: ““Ruajtja me roje private e territorit dhe ambienteve të FASTIP Durrës”, me
fond limit 2.306.700 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 07.04.2015, nga autoriteti
kontraktor, Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën, Durrës.
2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. në lidhje me
pretendimet e tij për skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k.,
Snajper Security” sh.p.k., nga procedura e mësipërme e prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k., Snajper Security” 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. 937 Protokolli
Datë 20.05.2015
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