KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 366/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 14.06.2019 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e
operatorit ekonomik “Bahiti - G” shpk nga procedura e prokurimit
“Kërkese për Propozim” me Nr. REF- 15347-03-26-2019, me
objekt: “Shërbimi i sigurimit fizike të godinës së ZVRPP Elbasan
për periudhën 12 muaj nga lidhja e kontratës” - Marrëveshje
Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara – me afat 12 muaj”, me fond limit 3,300,000 lekë pa
tvsh, zhvilluar më datë 18.04.2019, nga autoriteti kontraktor, Zyra
Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Elbasan.

Autoriteti kontraktor:

Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Elbasan.
Adresa: Lagjia Kongresi Elbasanit” , Blv “Aqif Pasha”, Elbasan.

Ankimues

“Nazeri 2000” shpk
Adresa: Rruga “Kavajës”, Qëndra Condor, kati II, 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 Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.
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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,
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 27.03.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkese për Propozim” me Nr. REF- 15347-03-26-2019, me objekt: “Shërbimi i
sigurimit fizike të godinës së ZVRPP Elbasan për periudhën 12 muaj nga lidhja e kontratës” Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me
afat 12 muaj”, me fond limit 3,300,000 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 18.04.2019, nga autoriteti
kontraktor, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Elbasan.
II.2. Në datën 09.04.2019 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 18.04.2019, autoriteti kontraktor ka bërë vlerësimin e procedurës së 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“Bahiti - G” shpk
“International Security Albania” shpk
“Kumria 1” shpk
“Myrto Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Hoxha Security” shpk
“Dragoi 2015 Security” shpk

3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,185,941.85 lekë
3,248,559.48 lekë

kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar

II.4. Në datën 18.04.2019, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4.1. Në datën 24.04.2019, operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e operatorit
ekonomik “Bahiti – G” shpk në procedurën e prokurimit objekt ankimi me argumentat në mënyrë
të përmbledhur si më poshtë vijon:
Nepermjet kesaj ankese duam te bejme prezent nje problem qe konsiston ne shkeljet e kryera nga
Autoriteti Kontrator, Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Elbasan, per
proceduren e prokurimit organizuar ne date 09/04/2019 me objekt “Shërbimi i sigurimit fizike të
godinës së ZVRPP Elbasan për periudhën 12 muaj nga lidhja e kontratës” si me poshte: Nga ana
e KVO ne daten 18.04.2019 ne menyre elektronike eshte derguar njoftim mbi klasifikimin e
Shoqerive pjesemarrese ne kete procedure prokurimi:
“Bahiti - G” shpk
“International Security Albania” shpk
“Kumria 1” shpk
“Myrto Security” shpk
“Nazeri 2000” shpk
“Hoxha Security” shpk
“Dragoi 2015 Security” shpk

3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,160,218.16 lekë
3,185,941.85 lekë
3,248,559.48 lekë

kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar

Sipas ketij klasifikimi jemi njohur se eshte kualfikuar pa te drejte shoqeria Bahiti-G per te cilen
po ju paraqesim argumentimin tone si me poshte:
Se pari, Ak duhet te shtoje arsye skualifikimi per shoqerine Bahiti-G, pasi nuk ka permbushur
kerkesen e AK kapaciteti teknik pika 6 ku kekrohen ”Operatoret ekonomike duhet te paraqesin
analizen e kostos per oferten e paraqitur. (Shih Shtojca 1 – Sqarime) pasi kjo shoqeri nuk ka
paraqitur analize koso dhe nuk ka analize kosto per nje vendroje ne muaj sipas shtojces 1 dhe
kerkeses ne dst.
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Se dyti, Ak duhet te shtoje arsye skualifikimi per shoqerine Bahiti-G, pasi nuk ka paraqitur
preventivin per vendorje te kerkuar ne shtojcen 1 te dst.
Se treti, Ak duhet te shtoje arsye skualifikimi per shoqerine Bahiti-G, pasi nuk ka permbushur
kerkesen e AK kapaciteti teknik pika 3 pasi nuk ka 5 punonjes per te cilen ka paraqitur certifikatat
te te siguruar per tre muajt e fundit (nentor 2018 - janar 2019) sipas kerkeses se dhene ne dst si
dhe nuk ploteson as piken kpaciteti ligjore pika 3 pasi nuk ka 5 certifikata te vlefshem brenda afatit
4- vjecar sipas ligjit 75/2014.
Se katerti, Ak duhet te shtoje arsye skualifikimi per shoqerine Bahiti-G, pasi nuk ka permbushur
kerkesen e AK kapaciteti teknik pika 2 pasi nuk ka aktin e miratimi sipas kerkeses ne dst.
Nga argumentimet e bera sa me siper kerkojme nga AK te skualifikoje shoqerine Bahiti-G pasi
nuk permbush kerkesat e kerkuara nga AK ne dst. Shpresojme qe ankesa jone te merret ne
konsiderate, pasi do te jemi te detyruar ne ndjekjen e te gjitha shkalleve te tjera te ankimimit.
II.4.2. Në datën 25.04.2019, me shkresën nr. 392/20 prot, operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk,
është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.4.3. Në datën 03.05.2019, pala ankimuese operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese si në autoritetin
kontraktor.
II.5. Me shkresën me nr. 392/24 prot, datë 09.05.2019, protokolluar me tonën me nr. 805/2 prot,
datë 13.05.2019, me objekt “Informacion” është depozituar pranë Komisionit të Prokurimit Publik
informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit për trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, mbi kundërshtimin e
kualifikimit të operatorit ekonomik “Bahiti-G” shpk, me arsyen se: [...]Ak duhet te shtoj arsye
skualifikimi per shoqerine Bahiti-G, pasi nuk ka permbushur kerkesen e AK kapaciteti teknik pika
6 ku kekrohen ”Operatoret ekonomike duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur.
(Shih Shtojca 1 – Sqarime) pasi kjo shoqeri nuk ka paraqitur analize kosto dhe preventivin per
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vendroje, nuk ka analize kosto per nje vendroje ne muaj sipas shtojces 1 dhe kerkeses ne 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
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”.
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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;
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.
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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.
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
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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. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, autoriteti
kontraktor ndër te tjera ka përcaktuar:
1

2

3

4

Nr

Përshkrimi i
Shërbimeve

Njësia
(Muaj)

Sasia
(nr.vend
rojeve)

1.

Sherbimi i ruajtjes se
(X)
godines se
____________
Oferta Neto ne total
TVSH (%)
(X)
Oferta total
(X)

(X)

5
Numri total i
rojeve për
vendroje
(X)

6
Çmimi
Njësi
/muaj
(X)

7
Oferta në
total (neto)

(X)

Sqarime
(Shembulli i meposhtem eshte ne rastin e nje vendroje me tre turne dhe sherbim 24 ore):
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1.

2.

Ne çmim jane te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon
kuadri ligjor ne lidhje me pagat, shtesat mbi page, sigurimet shoqerore dhe
shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje me tre turne.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje dhe 1
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.

Nr.
1
2
3
4

Emërtimi
Shpenzime për pagë bazë
Shtesë mbi pagë për turnin II
Shtesë mbi pagë për turnin III
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%

Analiza e kostos




Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, datë
03.05.2017,”Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë
12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për
Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet
4.98 (Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore). Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës
shërbimi).
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e
preventivit (si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore),
rezultojnë të jenë nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek ( e kërkuar ne dokumentat e tenderit ) .



Klasifikimi i ofertave behet mbi bazen e vleres se ofertes se dhene ne total.




III.1.9. Në Shtojcën 8/2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, 2.3 “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.6 e
dokumentave të tenderit, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar::
“Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur. (Shih
Shtojca 1 - Sqarime)”.
III.1.10. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar:
SPECIFIKIMET TEKNIKE
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
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Shërbimi në një vendroje në hyrjen kryesore me tre turne në të gjitha ditët kalendarike për të cilën
lidhet kontrata. (24 orë në ditë)
Gjatë turneve të dyta dhe të treta rojet të kryejnë kontrolle çdo 15 minuta në të gjitha hapësirat e
objekteve.
Kërkesat për zbatimin e shërbimit
Punonjësit e shërbimit të jenë të licensuar me lejet përkatëse të lëshuara nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut ku prokurohet në bazë të Ligjit Nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për SHRSF”.
Punonjësit e sherbimit të jenë të pajisur me uniformë të rregullt të miratuar nga Ministria e
Brendshme, ku të jetë e reklamuar dhe stema e shoqerisë dhe të kenë dokumenta që vërtetojnë
identitetin e tyre
Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
Rojet duhet të kenë leje arme.
Rojet e turnit të tretë të jenë te pajisur me armë
Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
a-Rregullorja e brendshme
b-Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit, i cili duhet të plotësohet nga punonjësi i
shërbimit.
c-Grafiku mujor i shërbimit me emrat e personelit për çdo ditë dhe turn.
d-Mjete ndriçimi në rast mungese te energjise elektrike.
e-Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorëe
përgjegjës të objektit.
f-Skemën e njoftimit në rast sulmi ose zjarri në objekt.
g-Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt.
III.1.11. Ndërsa në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit,
autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
Shërbimi që kërkohet: Objekti: “___________” – Marreveshje Kuader - me nje operator
ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)
Vendndodhja e sherbimit: _____________________________________
Numri i
Vendrojeve

Numri i turneve

Numri i rojeve
te nevojshme

Afati i levrimit
12 muaj
Kontratat do te jepen nga momenti i
lidhjes se Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga kjo
procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat
perfundimtar 12 muaj.
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III.1.12. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit,
ju ka kërkuar të gjithë ofertuesve që të paraqesin ofertën e tyre ekonomike bazuar në analizën e
kostos mujore si dhe gjatë këtyre përllogaritjeve të merren parasysh të gjitha parashikimet ligjore
në lidhje me pagën bazë minimale ligjore, shtesat mbi pagë, në rastin konkret për turnin e dytë, si
dhe kontributet shoqërore dhe shëndetësore. Referuar dokumentave të tenderit, autoriteti
kontraktor ka përcaktuar se, shërbimi i kërkuar nga autoriteti kontraktori është për 1 (një) vendroje
me 3 (tre) turne me 4.98 roje, për një periudhë 12 muaj. Në lidhje me ofertën e operatorit ekonomik
“Bahiti-G” shpk, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në dokumentat e procedurës së
prokurimit objekt ankimi autoriteti kontraktor ka kërkuar nga ana e operatorëve ekonomikë
pjesmarrës të plotësojnë analizën e kostos mujore të kryerjes së shërbimit për një roje dhe vendroje
në muaj , si dhe preventivin në përputhje me tabelën e mësipërme ku vërehet se është parashikuar
të përllogaritet shpenzimet për pagë bazë, shtesat mbi pagë dhe shpenzimet për sigurimet
shoqërore dhe shëndetësore, për një roje në muaj. Nga shqyrtimi i analizës së kostos dhe
preventivit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Bahiti-G” shpk, Komisioni i Prokurimit Publik,
konstaton se, operatori ekonomik ka paraqitur analizën e kostos si dhe preventivin për një roje dhe
vendroje në muaj duke llogaritur të gjitha shpenzimet sipas zërave të kërkuar si dhe vlerën totale
të shpenzimeve për një roje në muaj. Në këtë kuptim Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se,
operatori ekonomik “Bahiti-G” shpk ka paraqitur të plotësuar analizën e kostos dhe prventivin
sipas përcaktimeve në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi. Komisioni sqaron se
ka qënë detyrë e operatorëve ekonomikë që të garantojnë që oferta e paraqitur 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 Komisioni gjykon se një ofertë vlerësohet e vlefshme,
vetëm në rastin ku ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara nga
autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit.
Rrjedhimisht, sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, mbi kundërshtimin e
kualifikimit të operatorit ekonomik “Bahiti-G” shpk me arsyen se: [...]Ak duhet te shtoje arsye
skualifikimi per shoqerine Bahiti-G, pasi nuk ka permbushur kerkesen e AK kapaciteti teknik pika
3 pasi nuk ka 5 punonjes per te cilen ka paraqitur certifikatat te te siguruar per tre muajt e fundit
(nentor 2018 - janar 2019) sipas kerkeses se dhene ne dst si dhe nuk ploteson as piken kpaciteti
ligjore pika 3 pasi nuk ka 5 certifikata te vlefshem brenda afatit 4- vjecar sipas ligjit 75/2014. [...],
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.2.1. Në Shtojcën 8/2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.1.3 “Kapaciteti ligjor i
operatorëve ekonomikë”, i dokumentave të tenderit, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
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3. Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe
sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 5 (pesë) punonjës shërbimi të lëshuara nga
Drejtoria e Policisë e Qarkut Elbasan;
III.2.2. Në Shtojcën 8/2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3.3 “Kapaciteti teknik”, i
dokumentave të tenderit, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
3. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për tre muajt e fundit
(nëntor 2018 – janar 2019) , shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët Esig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore. Operatori ekonomik duhet të
ketë minimalisht 7 punonjës të siguruar në muaj, 5 punonjes sherbimi roje si dhe drejtuesin teknik
dhe administratorin.
III.2.3. Nga verifikimet e kryera në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se operatoriët
ekonomikë në përmbushje të kriterit sa më sipër, kanë paraqitur dokumentacionin si më poshtë
vijon:
“Bahiti-G” shpk
Vërtetim Nr.1875 prot datë 11.03.2019 për operatorin ekonomik “Bahiti-G” sh.p.k lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan.
Certifikata të punonjësve të kategorisë 1.3.A, gjithsej 23 punonjës të ngarkuara në (SPE), të cilat
janë brënda afatit ligjorë të vlefshmërisë, si dhe figurojnë në listpagesat e shoqërisë për periudhën
e kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat standarte të tenderit (nëntor 2018 – janar
2019), konkretisht: E. M me numër 433 datë 23.01.2019; S. M me numër 421 datë 23.01.2019; Q.
A me numër 422 datë 23.01.2019; I. B me numër 435 datë 23.01.2019; A. SH me numër 410 datë
24.09.2018; B. Ç me numër 380 datë 26.12.2018; E. S me numër 361 datë 26.12.2018; E. S me
numër 415 datë 24.09.2018; P. M me numër 408 datë 24.09.2018; F. B me numër 414 datë
24.09.2018; XH. S me numër 391 datë 20.11.2018; S. A me numër 383 datë 26.12.2018; H. O me
numër 387 datë 26.12.2018; H. T me numër 395 datë 26.12.2018; O. D me numër 266 datë
29.07.2017; L. D me numër 224 datë 21.04.2017; R. G me numër 116 datë 06.07.2016; A. K me
numër 086 datë 30.03.2016; B. Ç me numër 156 datë 17.11.2016; E. H me numër 062 datë
16.03.2016; XH. D me numër 102 datë 06.05.2016; F. B me numër 017 datë 24.11.2015; Q. M me
numër 329 datë 16.04.2015, për të cilët është depozituar certifikata e punonjësit si dhe figurojnë
në listpagesat e shoqërisë “Bahiti-G” shpk.
III.2.4. 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;”.
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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.2.5. Në nenin 5 të Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, parashikohet
shprehimisht se: 1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është kompetencë e
Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit. 2. Certifikimi i punonjësit të shërbimit është
kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut. 3. Vendimet e certifikimit, sipas përcaktimeve në pikat
1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen duke u bazuar respektivisht në mendimin paraprak të KSHKCL-së
dhe KSHKC-së. 4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe drejtuesit teknik bëhet brenda
45 ditëve, ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30 ditëve nga dita e plotësimit të
formularit të kërkesës për aplikim. 5. Certifikata është e vlefshme për 4 vjet me të drejtë
ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për drejtuesin teknik dhe punonjësin e shërbimit.
III.2.6. Neni 7 “Kategoritë e licencës” i ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”,
parashikon shprehimisht se:
“Licencat, sipas këtij ligji, ndahen në dy nënkategori:
a) nënkategoria I.3.A, “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe
veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e
vendit;
b) nënkategoria I.3.B, “Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë
transportit”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit”.
III.2.7. Ndërsa Neni 9 “Llojet e certifikatave” i ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike”, parashikon shprehimisht se:
“1. Certifikatat për titullarin e SHPSF-së, për drejtuesin teknik dhe për punonjësin e shërbimit
ndahen në lloje, sipas nënkategorive të licencës.
2. Çdo i interesuar për punonjës shërbimi të SHPSF-së ka të drejtë të pajiset me certifikatë, sipas
nënkategorive të licencave”.
III.2.8. Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta
për kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë 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 dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit
me sukses të kontratës në respekt të nenit 46, pika 1, gërma “b”, të Ligjit Nr.9643 dt.20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “[…] aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
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organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës [….]”.
III.2.9. Referuar bazës ligjore të sipërcituar, kriterit të përcaktuar në DST për dorëzimin nga
operatorët ekonomikë të paktën 5 certifikata për punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Elbasan si dhe, duke iu referuar verifikimit të kryer në SPE, Komisioni i
Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik “Bahiti-G” shpk me anë të dokumentacionit
të dorëzuar në SPE arrin të provojnë se përmbushin me sukses kriterin e përcaktuar nga autoriteti
kontraktor për diponimin e 5 punonjës shërbimi me certifikata të lëshuara nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut Elbasan, pasi nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar në SPE, nga operatori
ekonomik “Bahiti-G” shpk rezulton se ka ngarkuar në sistem (SPE) certifikata më tepër se numëri
i punonjësve shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat standarte të tenderit për
kryerjen e këtij shërbimi, të cilat janë janë brënda afatit të vlefshmërisë ligjore si dhe figurojnë
edhe në listapagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat
standarte të tenderit (nëntor 2018 – janar 2019). Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se, operatori ekonomik “Bahiti-G” shpk, e përmbush kriterin e përcaktuar në shtojcën 8
“Kriteret e veçanta të kualifikimit” pika 2.1.3 “Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë”, të
procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, pasi ka paraqitur më tepër se 5 (pesë) çertifikata të
vlefshme për punonjësit e shërbimit po aq sa ka kërkuar autoriteti kontraktor në këtë kriter. Nga
sa më sipër Komisioni gjykon se operatori ekonomik “Bahiti-G” shpk arrin të vërtetojë me
dokumentacion të vlefshëm se disponojnë certifikata brënda afatit të vlefshmërisë ligjore për 4
punonjës shërbimi të cilët figurojnë edhe në listpagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar.
Për sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk për kundërshtimin e
kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “Ballazhi” shpk me pretendimin se: “Ak duhet te
shtoje arsye skualifikimi per shoqerine Bahiti-G, pasi nuk ka permbushur kerkesen e AK kapaciteti
teknik pika 2 pasi nuk ka aktin e miratimi sipas kerkeses ne dst”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 8/2 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” pika 2.3.2 te “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
“2. Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron
aktivitetin SHPSF, si dhe Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të
operatorit ekonomik
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.”.
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III.3.2. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, në përmbushje të kriterit
të mësipërm, operatori ekonomik “Bahiti - G” shpk ka dorëzuar:
- Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr. 3262 protokolli, datë 24.05.2018 lëshuar
nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan me anë të së cilës vërtetohet se: Subjekti “Bahiti - G”
Nr. NIPT: K83410201O. “Në zbatim të nenit 22 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike” dhe Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr.130 datë 05.03.2015 “Për
funksionimin e SHPSF-ve”, dhe vendimit nr. 0003, datë 22.05.2018, të Komisionit të DVP
Elbasan.
- Vërtetim nr. 1875 protokolli, datë 11.03.2019 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan
ku ndër të tjera konstatohet se “Ka të miratuar Qendër Kontrolli me seli qëndrore në DVP
Elbasan.
III.3.3. Në nenin 46 pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar
prashikohet 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 prokurohet dhe jodiskriminuese” Në nenin 53 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” të ndryshuar parashikohet 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 dokumentet e tenderit, pa rënë
ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”.
III.3.4. Në nenin 22 të ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikohet se:
“1. Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të sigurisë fizike, në çdo njësi
administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli, ku të tregohet adresa e saj
fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e shoqërisë. 2. Qendra e kontrollit të shërbimit
kryen detyrat e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike. 3. Qendra
e kontrollit duhet të jetë e pajisur me mjetet e ndërlidhjes, komunikimit e vëzhgimit dhe të veprojë
24 orë në ditë”.
III.3.5. KPP gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për
të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje
me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton
kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të
përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që
nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta, duhet të refuzohen si të papranueshme.
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III.3.6. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në Akt Miratimi për Qendrën
e Kontrollit të SHPSF nr. 3262 protokolli, datë 24.05.2018 lëshuar nga Drejtoria Vendore e
Policisë Elbasan vërtetohet se: “Subjekti “Bahiti-G” Nr. NIPT: K83410201O. “Në zbatim të nenit
22 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” dhe Udhëzimit të Ministrit të Punëve
të Brendshme nr.130 datë 05.03.2015 “Për funksionimin e SHPSF-ve”, dhe vendimit nr. 0003,
datë 22.05.2018, të Komisionit të DVP Elbasan miratoj “Qendrën e Kontrollit të Subjektit
“SHPSF “Bahiti - G” nënkategoria I.3.A . Akti i mësipërm është lëshuar në zbatim të ligjit nr.
75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” si edhe aktit nënligjor në fuqi në kohën e lëshimit
dhe konkretisht të Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 130 datë 05.03.2015 “Për
funksionmin e shërbimit privat të sigurisë fizike” .
III.3.7. Me anë të Udhëzimit Nr. 130, datë 05.03.2018 të Ministrit të Brendshëm “Për
Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike” të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin
e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të Punonjësve të Shpsf-së”
Në kreun VII “Uniforma, Mjetet, Pajisjet e Shërbimit, Dokumenti i Identifikimit të Punonjësit Të
Shpsf-së” gërma “C” të Udhëzimit Nr. 130, datë 5.3.2018 të Ministrit të Brendshëm “Për
Funksionimin e Shërbimit Privat Të Sigurisë Fizike” parashikohej se: “5. Miratimi i Qendrës së
Kontrollit të SHPSF-ve bëhet nga drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë, bazuar në vendimin e
KSHKC-së, në çdo dy vjet, sipas modelit bashkëlidhur këtij udhëzimi. Në aktin e miratimit
bashkëlidhur vendoset lista e dokumentacionit dhe e pajisjeve”.
III.3.8 . Referuar sa më sipër KPP, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se subjekti “Bahiti G” shpk ka miratuar Qendrën e Kontrollit me anë të Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të
SHPSF nr. 3262 protokolli, datë 24.05.2018 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan, akt
miratim i lëshuar në zbatim të Udhëzimit Nr. 130 datë 05.03.2018 të Ministrit të Brendshëm “Për
Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”.
III.1.5. Referuar sa më sipër KPP konstaton se në kriterin e kualifikimit autoriteti kontraktor ka
kërkuar shprehimisht që operatorët ekonomik duhet të paraqesin Akti i Miratimit të Qendrës së
Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF, si dhe
Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik. Nga
shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Bahiti - G” shpk, KPP vëren se
është paraqitur Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr. 3262 protokolli, datë
24.05.2018 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan, akt miratim i lëshuar në zbatim të
Udhëzimit Nr. 130 datë 05.03.2018 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit
Privat të Sigurisë Fizike”, i cili është në përputhje me kërkesat e kriterit. Në këtë kuptim KPP
gjykon se operatori ekonomik “Bahiti - G” shpk e plotëson kriterin e kualifikimit pasi provon se
ka depozituar dokumentacionin e kërkuar në lidhje me disponimin e Aktit të Miratimit të Qendrës
së Kontrollit nga DVP-Elbasan sipas formatit të parashikuar në udhëzimin nr 130, datë 05.03.2018
“Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”. Gjithashtu, KPP konstaton se në
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Vërtetimin “Për të dhënat e subjektit “Bahiti - G” me aktivitet në Qarkun e Elbasanit” nr. 1875
protokolli, datë 11.03.2019 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan, ndër të tjera
konstatohet se operatori ekonomik “Bahiti - G” shpk “Ka të miratuar Qendër Kontrolli me Akt
Miratimin për Qendrën e Kontrollit të SHPSF lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit
Elbasan
Për sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk nuk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për procedurën e
prokurimit “Kërkese për Propozim” me Nr. REF- 15347-03-26-2019, me objekt: “Shërbimi i
sigurimit fizike të godinës së ZVRPP Elbasan për periudhën 12 muaj nga lidhja e kontratës” Marrëveshje Kuadër – me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me
afat 12 muaj”, me fond limit 3,300,000 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 18.04.2019, nga
autoriteti kontraktor, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Elbasan.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 805 Protokolli; Datë 03.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Merita Zeqaj
Kryetar
Evis Shurdha
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