VENDIM
K.P.P. 678/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 10.10.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me skualifikimin e
operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk në procedurën e
prokurimit me Nr.REF-53534-03-05-2018, me objekt: “Shërbime
me roje private për Godinën Qëndrore të Universitetit Aleksandër
Moisiu, Lagjia Nr.1 Durrës, Godinën e Kampusit Universitar,
Lagjia Nr.17, Spitallë, Durrës me dy poste secila dhe Godinëne
FASTIP, Lagjia Nr.17, Rruga “Adria”, pranë Urës së Dajlanit,
Durrës, me një post” – Marrëveshje Kuadër - me një operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12
muaj”, me fond limit 15.336.209 lekë (pa TVSH), parashikuar për
t’u zhvilluar në datën 12.04.2018, nga autoriteti kontraktor,
Universiteti “Aleksandër Moisiu“, Durrës.
Gjithashtu ankimuesi “Eurogjici Security” shpk kërkon
shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e
shoqërisë “Vrana Security Group” shpk, duke kërkuar
skualifikimin e tij në procedurën e mësipërme të prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e
operatorëve ekonomikë “Vrana Security Group” shpk dhe “Toni
Security” shpk, duke kërkuar skualifikimin e tyre, si dhe shtimin e
arsyeve të skualifikimit për operatorin ekonomik “Eurogjici
Security” shpk dhe “Okapus” sh.p.k. në procedurën e mësipërme të
prokurimit.
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Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e
operatorëve ekonomikë “Vrana Security Group” shpk dhe “Nazeri
2000” shpk, duke kërkuar skualifikimin e tyre në procedurën e
mësipërme të prokurimit.

Autoriteti kontraktor:

Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës
Lagjia Nr. 1, Rruga e Currilave, Durrës.

Ankimues

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagjia.18, H.10, Ap.3, Tiranë

“Nazeri 2000” shpk
Rruga e Kavajës, Qendra Condor, Kati II, Tiranë.

“Toni Security” sh.p.k
Rruga “Lidhja e Prizrenit”, Njësia Bashkiake Nr.5, Pll 10/1,
Kati i parë, 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”.

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 ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
interes për të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të
shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
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I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në Ligjin Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 06.03.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit Nr.REF-53534-03-05-2018, me objekt: “Shërbime me roje private për Godinën
Qëndrore të Universitetit Aleksandër Moisiu, Lagjia Nr.1 Durrës, Godinën e Kampusit
Universitar, Lagjia Nr.17, Spitallë, Durrës me dy poste secila dhe Godinëne FASTIP, Lagjia
Nr.17, Rruga “Adria”, pranë Urës së Dajlanit, Durrës, me një post” – Marrëveshje Kuadër - me
një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj”, me fond limit
15.336.209 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 12.04.2018, nga autoriteti
kontraktor, Universiteti “Aleksandër Moisiu“, Durrës.
II.2 Në datën 12.06.2018, autoriteti kontraktor ka bërë rivlerësimin e procedurës së prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët
referuar dokumentacionit të autoritetit kontraktor, kanë paraqitur ofertat ekonomike,
përkatësisht:
1.
2.
3.
4.
5.

“Eurogjici Security” shpk
“Vrana Security Group” shpk
“Toni Security” shpk
“Oktapus” shpk
“Nazeri 2000” shpk

14579632.20
14579632.20
14579632.26
14579632.26
14579632.26

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

Skualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Skualifikuar
Kualifikuar

II.3. Në datën 12.06.2018 operatori ekonomik “Toni Security” shpk është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave në këtë procedurë prokurimi.
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II.4. Në datën 18.06.2018, operatori ekonomik “Toni Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e ofertës së
paraqitur prej operatorëve ekonomikë “Vrana Security Group” shpk dhe “Nazeri 2000” shpk, si
dhe duke kërkuar skualifikimin e tyre në procedurën e mësipërme të prokurimit, në mënyrë të
përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:
1. Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë “Vrana Security Group” shpk, për arsyet si në vijim:
A. Në kriteret e veçanta të kualifikimit 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.”.
Nga informacion dhe kopja e dokumentit të marrë nga OSHEE, Drejtoria Rajonale Durrës,
rezulton se operatori ekonomik nuk e përmbush kriteri e referuar më sipër, pasi në dokument nuk
theksohet nëse operatori ekonomik ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë
elektrike por thekson se administratori i shoqërisë ka shlyer detyrimet e energjisë elektrike.
Në kriter nuk është kërkuar që të vërtetohet se administratori i subjektit nuk ka detyrime për
energjinë por të vërtetohet se operatori ekonomik në rastin konkret “Vrana Security Group”
sh.p.k, nuk ka detyrime të maturuara të energjisë elektrike. Pra, operatori ekonomik ka dështuar
në përmbushjen e kriterit kualifikues në të cilin është kërkuar në mënyrë eksplicide: “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.”.
B. Nuk ka paraqitur preventivin e kërkuar në dokumentat standarte të tenderit:
Shtojca 1 “FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE”
Sqarime
(Shëmbulli i mëposhtëm është në rastin e një vendroje me tre turne dhe shërbim 24 orë):
1. Në çmim janë të përfshira të gjitha shpenzimet për detyrimet fiskale që parashikon kuadri ligjor
në lidhje me pagat, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për shërbimin e
ruajtjes në një vend roje me tre turne.
2. Bashkëlidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi për një roje dhe 1 vend-roje
me 3 turne (4.98 roje) në muaj, dhe preventivi për 5 (pesë) vendroje me 3 (tre) turne (4.98 roje)
në muaj sipas tabelës së mëposhtme.
Nr.

Emërtimi

1

Shpenzime për pagë bazë

2
3
4

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

Analiza e kostos
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Operatorët 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 të nevojshëm të shërbimit për një vendroje me tre turne të llogaritet
4.98 (Orë pune/punonjës/muaj: 174 orë). Koeficienti i zëvendësimit 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 bëhet mbi bazën e vlerës së ofertës së dhënë në total.

Gjithashtu në Shtojcën 8, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” është
përcaktuar se: “Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin analizën e kostos për ofertën e
paraqitur. (Shih Shtojca 1 - Sqarime)”.
Në Shtojcën 1 është theksuar qartësisht se: “Operatorët janë të detyruar të paraqesin
preventivin sipas zërave të mësipërm.”.
Operatori ekonomik ka dështuar në përmbushjen e kësaj kërkese, duke mos paraqitur preventivin
sipas kërkesës së publikuar në dst çka e bën ofertën të pavlefshme.
2. Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë “Nazeri 2000” shpk, për arsyet si në vijim:
A. Analiza e kostos së tij nuk përmban veprimet me përllogaritje konkrete aritmetike të zërave të
kostos, por vetëm vlerat totale të tyre. Kjo bie në kundërshtim me kërkesat e autoritetit
kontraktor në Shtojcën 1, të DST, në të cilën është kërkuar për të paraqitur analizën e kostos,
duke pasqyruar të gjithë zërat e shpenzimeve.
B. Rezulton se preventivi nuk është i saktë dhe sipas kërkesave të dokumentave standarte të
tenderit në Shtojcen 1, ku është përcaktuar:
2. Bashkëlidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi për një roje dhe 1 vendroje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, dhe preventivi për 5 (pesë) vendroje me 3 (tre) turne (4.98
roje) në muaj sipas tabelës së mëposhtme.
Nr.

Emërtimi

1

Shpenzime për pagë bazë

2
3
4

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

Nga
sa më
sipër është kërkuar të paraqitet preventivi për 1 roje, 1 vendroje dhe 5 vendroje sipas tabelës së
paraqitur.
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Pra preventivi duhet të kompletohet, duke paraqitur të gjithë zërat e kostos për tre njësitë e
përcaktuara, 1 roje, 1 vendroje dhe 5 vendroje.

Shpenzime për pagë bazë, shtesat turni II dhe turni III dhe sigurimet shoqërore duhet të
llogariten për 1 roje, 1 vendroje dhe 5 vendroje.
Ndërkohë, operatori ekonomik ka përllogartur këto shpenzime vetëm për 1 roje dhe në fund ka
nxjerrë totalin, duke mos i përcaktuar zërat me radhë për 1 vendroje dhe 5
vendroje siç është kërkuar nga autoriteti kontraktor.
Kjo bie në kundërshtim me kërkesat e publikuara në DST dhe për këtë arsye operatori “Nazeri
2000” sh.p.k skualifikohet.
C. Në kriteret e veçanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka 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. “
Referuar ekstraktit historik tregetar të subjektit, në QKB rezulton se operatori ekonomik ushtron
aktivitet edhe në adresat si në vijim:
Në datë 19.02.2018, me anë të Çeshtjes Nr. CN-267518-09-2015, datë 11.09.2015 operatori
ekonomik ka shtuar adresat si më poshtë:
36. 11/09/2015 Numri i çështjes: CN-267518-09-15
Arsyet c hapjcs së çështjes: Depozitimi i vendimite të asamblesë së ortakëve të shoqërisë, datë:
10.09.2015, në të cilin është vendosur: Hapja e 8 adresave dytësore.
Kanë ndodhur ndryshimet e mëposhtme në Adresat e Aktivitetit:
është Shtuar Adresa: “Lezhë; LAÇ; Lac; ; LAC; Lagjia nr.1, Pallati nr. 137, ngjitur me
Raiffeisen Bank, kati i parë.;
është Shtuar Adresa: “Gjirokastër; GJIROKASTËR;
Gjirokastër; GJIROKASTËR; Lagjia 18 Shtatori, përballë Gjvkatës, pranë 9 katëshit.
Pra, operatori ekonomik ka shtuar adresën: Laç, Lagjia nr.l', Pall .137, ngjitur me Raiffeisen
Bank kati parë.
Nga informacioni i marrë nga OSHEE, Tiranë nuk rezulton të jepet informacion mbi kontratën e
energjisë për qytetin e Laç.
Rezulton të jetë shtuar adresa: “Vlorë, Lgj. “Skele”, Rr. Vlorë-Skelë, Pall.1, Shkalla nr.l, Kati
nr.2 Ap.Nr.l.
Nga informacioni i marrë nga OSHEE, Tiranë rezulton se operatori është pajisur me vërtetimin
nga OSHEE, Tiranë nga ku rezulton se ai nuk jep informacion mbi kontratën e energjisë për
qytetin e Vlorës.
Po në këtë datë me të njëjtin vendim me Nr,çështje 267518-09-2015, operatori ka shtuar
adresën: “Shkodër, Lgj.3 Heronjtë, Rr. Vau i Dejes, Ish rajoni i policisë Shkodër, Ap.167, kati i
parë.
numër pasurie nr 15/4 zona nr.8541.; “
është Shtuar Adresa: “Shkodër; SHKODËR; Shkodër; SHKODËR; Lagjia 3 Heronjtë, Rruga
Vau i Dejes , Ish rajoni i Policisë Shkodër, Ap. 167, Kati i parë;
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është Shtuar Adresa: “Berat; BERAT; Berat; ; BERAT; Lagjia 3 Dhjetori. Rr. Babdut
Karbunara, Godina 1- Katëshe, përballë Bar-Kafe Polovina.; “
është Shtuar Adresa: “Kukës; Kukës; Kukës; ; KUKËS; Lagjia nr.2, Rruga “Kosova”, Ndërtesa
tek Obelisku , Kati i parë; “
është Shtuar Adresa: “Dibër; DIBËR; Peshkopi; PESHKOPI; Lagjia “Aksioni”, Rruga Alush
Stojku, pranë Bar-Kafe “Blendi”; “
është Shtuar Adresa: “Fier; FIER; Fier; FIER; Lagjia 1 Maji, Rruga Andrea Çuçi, pranë
shkollës.Jani Bakalli, Banesa nr.5; “
është Shtuar Adresa: “Vlorë; VLORË; Vlorë; ; VLORË; Lagjia Skelë, rruga Vlorë-Skelë, Pallati
1,Shkalla nr. 1, Kati nr.2, Ap. Nr. 1”
Në ekstraktin historik të regjistrit në datë 02.10.2015, me vendimin me Nr. Çështje 326962-102015, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka shtuar adresën e re për qytetin e Shkodrës që
është: “Lgj.3 Heronjtë, Rr. Bulevardi Skenderbej, Zona 8539.Nr.2073” dhe ka hequr atë
ekzituese të shtuar në datën 11.09.2015, konkretisht Lagjia 3 Heronjtë Rr.Vau i Dejës, Ish rajoni
i policisës Shkodër, Ap.167, kati i parë, siç dallohet qartësisht edhe më poshtë:
37. 02/10/2015 Numri i çështjes: CN-326962-10-15
Arsyet e hapjes së çështjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 11.09.2015 ku është
vendosur: Hapja e një adrese dytësore. Depozitimi i vendimeve të ortakut të vetëm, datë
23.09.2015, ku është vendosur: hapja c dy adresave dytësore.
Kanë ndodhur ndryshimet e mëposhtme në Adresat e Aktivitetit:
është Shtuar Adresa: “Elbasan; ELBASAN; Elbasan; ELBASAN; Lagjja Sul Patri, Stacioni
hekurudhor, Kulla komandimit të trenave, Kati 11; “
është Shtuar Adresa: “Shkodër; SHKODËR; Shkodër; SHKODËR; Lagjja 3 Heronjtë, Rruga
Bulevard Skenderbej, Zona 8593, Nr. 2073; “
është Shtuar Adresa: “Kukës; Kukës; Kukës; ; KUKËS; Lagjja Nr. 6, Indeksi i hartës -1-6 Njësi,
zona Nr. 2315, numër pasurie 34/12-N4; “
është shtuar Adresa: “Shkodër; SHKODËR; Shkodër; SHKODËR; Lagjia 3 Heronjtë, Rruga
Vau i Dejës , Ish rajoni i Policisë Shkodër, Ap. 167, Kati i parë”
është Hequr Adresa: “Kukës; Kukës; Kukës; KUKËS; Lagjia nr.2, Rruga “Kosova”, Ndërtesa
tek Obelisku , Kati i parë”
Kjo adrese është shtuar në datën 02.10.2015, “Lagjia.3 Heronjtë, Rr. Bulevardi Skenderbej,
Zona 8539.Nr.2073” për qytetin e Shkodrës vazhdon akoma të mbetet ekzistuese, ndërsa
vërtetimi lëshuar nga OSHEE nuk jep asnjë informacion mbi kontratën e energjisë për qytetin e
Shkodrës.
Sipas ekstraktit historik të regjistrit të subjektit “Nazeri 2000” shpk në datën 24.07.2015, me
vemdimin me Nr.çështje CN-149950-07-15, është shtuar adresa: Korçë “Sheshi Republika, Vila
Nr.76, Korçë.
32. 24/07/2015 Nurnri i çështjes: CN-149950-07-15
Arsyet e hapjes së çështjes: Depozitimi i vendimit, datë 14.07.2015, ku është vendosur: Hapje e
adresë dytësore.
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Kanë ndodhur ndryshimet e mëposhtme në Adresat e Aktivitetit:
është Shtuar Adresa: “Korçë; KORÇË; Korçë; ; KORÇË; Sheshi Republika, Vila Nr. 76. Korçë”
Për të vijuar më tej, në datë 08.09.2015, në vendimin me Nr.çështje CN-253942-09-15, është
hequr adresa e mësipërme “Sheshi Republika, Vila Nr.76, Korçë” dhe është shtuar adresa e re
“Rr.28 Nëntori. Lgj.6, Zona kadastrale 8563, Nr.pasurie 4/227 Korçë”.
35. 08/09/2015 Numri i çështjes: CN-53942-09-15
Arsyet e hapjes së çështjes: Depozitim i vendimit datë 07.09.2015, të asamblesë së ortakëve të
shoqërisë, ku është vendosur: Mbyllja dhe hapja e adresave dytësore.
Kanë ndodhur ndryshimet e mëposhtme në Adresat c Aktivitetit:
është Shtuar Adresa: “Korçë; KORÇË; Korçë; KORÇË; Rruga 28 Nëntori, Lagjja 6, Zona
Kadastralc 8563, Nr. pasurie 4/227”
është Hequr Adresa: “Korçë; KORÇË; Korçë; ; KORÇË; Sheshi Republika, Vila Nr.
76. Korçë;
Në çështjen me numër CN-937503-09-16, me datë 26.09.2016, është hequr adresa e shtuar me
lart “Rr.28 Nëntori. Lagjia.6, Zona kadastrale 8563, Nr.pasurie 4/227 “ dhe është shtuar adresa
e re “Rr. Vangjel Lubonja, Pall.1, Shkalla 2, Kati i parë, Apartamenti 2/1, Korçë”.
49. 26/09/2016 Numri i çështjes: CN-937503-09-16
Arsyet e hapjes së çështjes: Depozitimi i vendimit datë 19.09.2016, ku është vendosur, ndryshimi
i një adrese dytësore.
Kanë ndodhur ndryshimet e mëposhtme në Adresat e Aktivitetit:
është Shtuar Adresa: “Korçë; KORÇË; Korçë ; KORÇË; Rruga Vangjel Lubonja, Pallati 1,
Shkalla 2, Kati i parë, Apartamenti 2/1; “
është Hequr Adresa: “Korçë; KORÇË; Korçë; ; KORÇË; Rruga 28 Nëntori, Lagjja 6, Zona
Kadastrale 8563, Nr. pasurie 4/227”.
Për këtë adresë në vërtetimin OSHEE, nuk jepet asnjë informacion për sa i takon qytetit të
Korçës.
D. Në kriteret e veçanta të kualifikimit është kërkuar: “Dëshmi për shërbime të mëparshme të
ngjashme në një vlerë sa 40% vlerës vlerës se fondit i Marrveshjes Kuadër, të kryera gjatë tre
viteve të fundit.
Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose
fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm
faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.. “
Nga informacioni i marrë nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, rezulton se në
përmbushje të këtij kriteri, operatori nuk ka paraqitur një vërtetim që të theksojë në mënyrë
eksplicide se kontrata e paraqitur si shërbim i ngjashëm është realizuar me sukses.
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Në vërtetim, rezulton se nuk jepet informacion nëse kontrata është realizuar me sukses ose jo,
mangësi kjo që bie ndesh me pritshmëritë e entit publik që janë kryesore për ti krijuar autoritetit
kontraktor besueshmërin, qartësin dhe transparencën e nevojshme.
Përfundimisht kërkojë,
a) Pezullimin e procedurës deri në shqvrtimin e plotë të ankesës;
b) Skualiflkimin e operatorëve ekonomik “Nazeri 2000” shpk dhe “Vrana Security Group” shpk
sipas argumentave të referuara më sipër.
II.5. Në datën 25.06.2018, me shkresën nr. 964/3 prot, shoqëria “Toni Security” shpk është vënë
në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor me
pretendimet si më poshtë:
3. Lidhur me ankimin e operatorit ekonomik “Toni Security” shpk.
a. Lidhur me pretendimin e parë të operatorit ekonomik “Toni Security”shpk: “Kundërshtojmë
kualifikimin e shoqërisë “Vrana Security Group” shpk për arsyet si në vijim:
Për Kriterin “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.
Nga informacioni dhe kopja e dokumentit të marrë nga OSHEE, Drejtoria Rajonale Durrës,
rezulton se operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e referuar më sipër, pasi neë dokument
nuk theksohet nëse operatori ekonomik ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë
elektrike, por thekson se administratori i shoqërisë ka shlyer detyrimet e energjisë elektrike etj”.
Komisioni i shgyrtimit të ankesave konstaton se ky pretendim i operatorit ekonomik “Toni
Security” shpk është i pabazuar, pasi nga kqyrja e dokumentacionit të paraqitur, rezulton se
operatori ekonomik “Vrana Security” shpk, ka paraqitur shkresën Nr. 958 Prot, Dt 03.04.2018,
nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike nëpërmjet të cilit vërtetohet se operatori
ekonomik “Vrana Security Group” shpk nuk është debitor.
b. Lidhur me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik “Toni Security” shpk:
“Nga informacioni i marrë nga shoqëria “Vrana Security” shpk rezulton se nuk ka paraqitur
preventivin e kërkuar në Dokumentat Standarte të Tenderit”.
Komisioni i shqyrtimit të ankesave konstaton se ky pretendim i operatorit ekonomik “Toni
Security” shpk është i pabazuar, pasi nga kqyrja e dokumentacionit të paraqitur nga operatori
ekonomik rezulton se operatori ekonomik ka paraqitur preventivin e kërkuar në Dokumentat
Standartet të Tenderit dhe analizën e kostos.
3.1 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” shpk:
Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë “Nazeri 2000” shpk, për arsyet si neë vijim:
a. Lidhur me pretendimin e parë të operatorit ekonomik “Toni Security” shpk:
“Nga informacioni i marrë nga shoqëria “Nazeri 2000” shpk, analiza e kostos së tij nuk
përmban veprime me përllogaritjen aritmetike të zërave të kostos, por vetëm vlerat totale të
tyre”.
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Komisioni i shqyrtimit të ankesave konstaton se ky pretendim i operatorit ekonomik “Toni
Security” shpk është i pabazuar, pasi nga kqyrja e dokumentacionit të paraqitur nga operatori
ekonomik rezulton se operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, ka paraqitur analizën e kostos
në përllogaritje aritmetike të zërave të saj.
b. Lidhur me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik “Toni Security” shpk:
“Nga informacioni i marrë nga shoqëria “Nazeri 2000” shpk, rezulton se preventive nuk është i
saktë dhe sipas kërkesave të Dokumentave Standarte të Tenderit në Shtojcën 1.”.
Komisioni i shqyrtimit të ankesave konstaton se ky pretendim i operatorit ekonomik “Toni
Security” shpk është i pabazuar, pasi nga kqyrja e dokumentacionit të paraqitur nga operatori
ekonomik rezulton se operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, ka paraqitur preventivin në
formën e kërkuar në Dokumentat Standarte të Tenderit.
c. Lidhur me pretendimin e tretë të operatorit ekonomik “Toni Security” shpk:
“Për kriterin 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.
Operatorit Ekonomik “Toni Security” shpk pretendon se operatori ekonomik “Nazeri 2000”
shpk nuk ka dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri me dokumentacion.
Komisioni i shqyrtimit të ankesave konstaton se ky pretendim i operatorit ekonomik “Toni
Security” shpk është i pabazuar, pasi nga kqyrja e dokumentacionit të paraqitur, rezulton se
operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, ka paraqitur shkresën Nr.2573 Prot, Dt 28.03.2018,
nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike nëpërmjet të cilit vërtetohet se operatori
ekonomik “Nazeri 2000” shpk nuk është debitor.
d. Lidhur me pretendimin e katërt të operatorit ekonomik “Toni Security” shpk:
Për kriterin 2.3.1 “Kapaciteti Teknik”: “Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen
vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat
dhe shërbimet e realizuara”.
Ne rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm
faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara”.
Nga informacioni i marrë nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, rezulton se në
përmbushje të këtij kriteri, operatori nuk ka paraqitur një vërtetim që të theksoj në rnënyrë
eksplicite se kontrata e paraqitur si shërbim i ngjashëm është realizuar me sukses.
Komisioni i shqyrtimit të ankesave konstaton se ky pretendim i operatorit ekonomik “Toni
Security” shpk është i pabazuar, pasi nga kqyrja e dokumentacionit të paraqitur, rezulton se
operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, ka paraqitur shkresen Nr.
497/1 Prot.
Dt
27.07.2016, vërtetim prej autoritetit kontraktor “Albkontrol” sh.a, mbi shërbimin e kryer dhe
realizimin e kontratës Nr. 64/9Prot, Dt.22.07.2015, ndërmjet këtij autoriteti dhe operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” shpk.
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Përsa më sipër, Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave njëzëri vendosi të mos pranoj ankesën e
paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” shpk.
II.6. Në datën 26.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Toni Security” shpk ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka parashtruar dhe tek
autoriteti kontraktor.

II.7. Në datën 12.06.2018 operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
për arsyet si më poshtë vijon:
“Nuk përmbush pikën 3, të gërmës a, “Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë”, të pikës 2,
“KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT”, në të cilën operatori ekonomik duhet të
paraqesë: "Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen
dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 19 punonjës shërbimi të lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë, Durrës", pasi operatori ekonomik ka paraqitur 17 çertifikata për
punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria Vendore e Policisë, Durrës.”.
“Nuk përmbush pikën 3, të pikës 2.3 ‘Kapaciteti teknik”, të pikës 2 “KRITERET E VEÇANTA TË
KUALIFIKIMIT”, në të cilën kërkohet: "Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e
punonjësve të siguruar për tre muajt e fundit (Nëntor-Dhjetor 2017 dhe Janar 2018 ), shoqëruar
me listëpagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025a ) për këtë periudhë. Operatori
ekonomik duhet të ketë minimalisht 21 punonjës të siguruar në muaj, 19 punonjës shërbim roje,
si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin.", pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur
listepagesen e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025a) të muajit Janar 2018.”.
II.8. Në datën 18.06.2018, operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës
së paraqitur prej tij, duke kërkuar kualifikimin e ofertës, si dhe skualifikimin e shoqërisë “Vrana
Security Group” shpk, në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:
1. Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit që ka të bëjë me "mos plotësimin e kriterit për 19
çertifikatave të punonjësve të shërbimit", per arsye se: “Pasi bëmë verifikimin e përkatës në
sistemin SPE mbi dokumentacioni e hedhur në sistem nga shoqëria jonë, rezultojnë të jenë 19
çertifikata punonjës shërbimi, në përputhje me Kriteret e përcaktuara neë dokumentat e tenderit
të publikuara nga autoriteti kontraktor dhe jo 17 nga sa prentendohet nga autoriteti kontraktor
si arsye skualifikuese.”.
Në këto kushte ne hedhim poshtë pretendimin e autoritetit kontraktor se nuk plotësohet numri i
përcaktuar në kriteret e DST.
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2. Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit që ka të bëjë me “mos plotësimin e kriterit mbi
listëpagesat e muajit Janar 2018", për arsye se në kriteret e veçanta të kualifikimit është
kërkuar: "Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për tre muajt e
fundit (Nëntor, Dhjetor 2017 dhe Janar 2018), shoqëruar me listëpagesat e sigurimeve
shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë operatori ekonomik duhet të ketë
minimalisht 21 punonjës të siguruar në muaj, 19 punonjës shërbimi roje, si dhe drejtuesin teknik
dhe administratorin"

Nga sa më sipër, del qartë se kriteri është vendosur me qëllim për ti krijuar panoramën
autoritetit kontraktor, mbi numrin e punonjësve të shërbimit që operatori ekonomik ka si
kapacitet. Për këtë ka kërkuar dy dokumenta, vërtetim lëshuar nga tatimet për numrin e
punonjësve të siguruar dhe listëpagesat për muajt tetor, nëntor, dhjetor 2017 dhe janar 2018, me
qëllim për të verifikuar nëse plotësohet kriteri i sigurimit të kapacitetit për 19 punonjës.
Sa më poshtë bashkëlidhur do të gjeni dhe Vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria Rajonale e
Tatimeve në të cilën përfshihet edhe muaji Janar dhe Shkurt me numrin përkatës të punonjësve të
siguruar për muaj. Siç edhe shihet shoqëria jonë e përmbush dhe e tejkalon disa fish numrin e
kërkuar prej 19 punonjës shërbimi të siguruar, përcaktuar si kriter kualifikues.
Madje në një rast të ngjashëm, Komisioni i Prokurimit Publik me Vendim nr. 186/2016, datë
01.04.2016 (vendimi gjendet online në faqen e KPP-së, në Rubrikën Ankesa në Proces), ka
vendosur të njohë vërtetimin e lëshuar nga tatimet si ekuivalentin e listpagesës edhe pse një
operator ekonomik nuk kishte paraqitur listëpagesat e Janar-Dhjetor 2014. Konkretisht KPP ka
arsyetuar:
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për skualifikimin e
ofertës së tij me argumentin se “[...] OE nuk ka paraqitur vërtetim për numrin e punonjësve për
vitin 2014 të shoqëruar me listëpagesat E-Sig dhe formularët e deklarimit të sigurimeve
shoqërore dhe shëndetësore. Mungojnë formularët e deklarimit të pagesës së sigurimeve
shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2014.[…]” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;
III.1.1. Në “Shtojca 7” “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar “[…]Vërtetim lëshuar nga
Administrata Tatimore (Drejtoria Rajonale Tatimore) për numrin e punonjësve të siguruar për
përiudhën Janar - Dhjetor 2014 dhe Janar – Shtator 2015 jo më pak 40.15 punonjës, shoqëruar
me listëpagesat e sigurimeve shoqërore (E-Sig 025/a), si dhe formularët e deklarimit të pagesës
së sig. shoqërore dhe shëndetësore .[...]”
III.1.2. Për plotësimin e kriterit të mësipërm, operatori ekonomik“ Nazeri 2000” sh.p.k. ka
dorëzuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike ( S.P.E.) dokumentacionin e mëposhtëm:
I.

Vërtetim nr.29304/1prot. datë 27.04.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve,
për “Kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore” të subjektit “Nazeri 2000”
sh.p.k. për periudhën Janar 2013- Mars 2015;
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II.

III.

IV.

Vërtetim nr.5485/1prot. datë 23.07.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve, për
“Kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore” të subjektit “Nazeri 2000” sh.p.k.
për periudhën Janar 2015- Gusht 2015;
Vërtetim nr.75976prot datë 23.10.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve, për
“Kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore” të subjektit “Nazeri 2000” sh.p.k.
për periudhën Gusht 2015- Shtator 2015;
Listëpagesat e shoqërisë për periudhën Janar- Nëntor 2015.

III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”,
i ndryshuar, parashikohet: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese: aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
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.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, në
lidhje me kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet 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.
III.1.5. Referuar këkesës së autoritetit kontraktor pasqyruar në dokumentet e procedurës së
prokurimit objekt ankimi se operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë“[…]Vërtetim lëshuar nga
Administrata Tatimore (Drejtoria Rajonale Tatimore) për numrin e punonjësve të siguruar për
përiudhën Janar - Dhjetor 2014 dhe Janar – Shtator 2015 jo më pak 40.15 punonjës, shoqëruar
me listëpagesat e sigurimeve shoqërore (E-Sig 025/a), si dhe formularët e deklarimit të pagesës
së sig. shoqërore dhe shëndetësore .[...]” në përputhje me nenin 46 pika 1 gërma “b” të ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, qëllimi i tij të fundit ( autoritetit
kontraktor) është vërtetimi nga ana e operatorëve ekonomikë se disponojnë fuqinë mesatare
punëtore prej 40.15 punonjës për periudhën e kërkuar.
III.1.6. K.P.P. konstaton se operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k me dokumentacionin e
sipërcituar të dorëzuar në S.P.E. për periudhën e kërkuar në dokumentet e procedurës së
prokurimit objekt ankimi vërteton se ka shlyer detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni sektorial
(Kontributin e sigurimeve shoqërore e shëndetësore) dhe numrin përkatës të stafit të siguruar
për periudhën e kërkuar. Gjithashtu me anë të dokumentacionit të dorëzuar në S.P.E. operatori
ekonomik ka pasqyruar një panoramë të qartë para autoritetit kontraktor se plotëson dhe
tejkalon disa herë numrin mesatar të punonjësve të kërkuar në përputhje me kërkesën e
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pasqyruar në dokumentet e procedurës së prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese qëndron.
3. Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë "Vrana Security Group" shpk për arsye se nuk ka
paraqitur preventivin e kërkuar në dst.
Për sa më sipër, kërkojmë:
a) Pezullimin e procedurës deri në shqyrtimin e plotë të ankesës;
b) Kualifikimin e shoqërisë sonë, sipas përcaktimeve të bëra më sipër;
c) Skualifikimin e shoqërisë "Vrana Security Group" shpk, sipas përcaktimeve të bëra më sipër.
II.9. Në datën 25.06.2018, me shkresën nr. 964/2 prot, shoqëria “Eurogjici Security” shpk është
vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor
me pretendimet si më poshtë:
2. Lidhur me ankimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk.
a. Lidhur me pretendimin e parë të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk:
“Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit që ka të bëjë me “mosplotësimin e kriterit për 19
çertifikata të punonjësve të shërbimit” për arsye se: Pasi bëmë verifikimet përkatëse në sistemin
SPE mbi dokumentacionin e hedhur në sistem nga shoqëria jonë, rezultojne të jenë 19 çertifikata
punonjës shërbimi, në përputhje me kriteret e përcaktuara në dokumentin DST të publikuar nga
autoriteti kontraktor dhe jo 17 nga sa pretendohet nga autoriteti kontraktor si arsye
skualifikuese.
Komisioni i shqyrtimit të ankesave konstaton se ky pretendim i operatorit ekonomik “Eurogjici
Security” shpk është i pabazuar dhe se vendimi i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
mospërmbushjen e kësaj pike është i drejtë për arsye se: “Në Pikën 3, gërma a/3 është kërkuar
që operatori ekonomik të përmbushi kushtin për të kualifikuar: “çertifikata për punonjës
shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe
pronave për të paktën 19 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës
“.
Operatori ekonomik nuk ka dëshmuar me dokumentacionin e paraqitur, se ka të punësuar 19
punonjës shërbimi të pajisur me çertifikat të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur rezulton se ka paraqitur dëshmi për këtë kriter
vetëm për 17 punonjës të cilët e kanë cçrtifikatën të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë
Durrës. Komisioni i Vlersimit të Ofertave ka argumentuar se nuk është paraqitur dokumentacion
për 19 punonjës të cilët e kanë çertifikatën të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës,
duke mos marrë parasysh punonjësit e tjerë për të cilët është paraqitur çertifikata, por jo e
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë, Durrës.
b. Lidhur me pretendimin e dyte të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk:
“Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit që ka të bëjë me “mosplotësimin i kriterit mbi
listëpagesat e muajit Janar 2018”
Komisioni i shqyrtimit të ankesave konstaton se ky pretendim i operatorit ekonomik “Eurogjici
Security” shpk është i pabazuar dhe se vendimi i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
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mospërmbushjen e kësaj pike është i drejtë për arsye se në dokumentat e tenderit në pika 2.3.3
“Kapaciteti Teknik” është kërkuar: “Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve
të siguruar për tre muajt e fundit (Nëntor, Dhjetor 2017 dhe Janar 2018), shoqëruar me
listëpagesat e sigurimeve shoqërore (formularet E-sig 025 a) për këtë periudhë të konfirmuara
nga organet tatimore. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 21 punonjës të siguruar në
muaj, 19 punonjës shërbimi roje si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin”.
Nga kqyrja e dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik, rezulton se nuk është
paraqitur listëpagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për muajin Janar 2018.
Në interpretim të kriterit të përcaktuar në pikën 2.3.3 “Kapaciteti Teknik”, kërkohet që
operatorët ekonomik duhet të paraqesin Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e
punonjësve të siguruar dhe kjo të jetë e shoqëruar nga me listëpagesën e sigurimeve shoqërore
(formularët E-sig 025 a).
Mosparaqitja e një nga dokumentacioneve të kërkuara nuk dëshmon plotësimin e kriterit.
Interpretimi se paraqitja e Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të
siguruar ezauron kriterin e pikës 2.3.3 dhe bën jo të domosdoshëm paraqitjen e listëpagesave të
sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a), nuk është i pranueshëm në kohën e vlerësimit të
ofertave, por duhej ngritur në periudhën e ankimit mbi dokumentat e tenderit
c. Lidhur me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk:
“Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë “Vrana Security Group” shpk për arsye se nuk ka
paraqitur preventivin e kërkuara në dst.”.
Komisioni i shqyrtimit të ankesave konstaton se ky pretendim i operatorit ekonomik “Eurogjici
Security” shpk është i pabazuar, pasi nga kqyrja e dokumentacionit të paraqitur nga operatori
ekonomik rezulton të jetë paraqitur preventivi i kërkuar në DST.
Përsa më siëpr, Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave njëzëri vendosi të mos pranoj ankesën e
paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk.
II.10. Në datën 26.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka
dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka
parashtruar dhe tek autoriteti kontraktor.
II.11 Në datën 12.06.2018 operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave në këtë procedurë prokurimi.
II.12. Në datën 18.06.2018, operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e ofertës së
shoqërive “Vrana Security Group” shpk dhe “Toni Security” shpk, duke kërkuar skualifikimin e
tyre, si dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për ofertat e shoqërive “Eurogjici Security” shpk
dhe “Oktapus” shpk, në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:

➢ Ak duhet të skualifikojë shoqërinë “Vrana Security Group” shpk pasi:
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- Ka ofertuar nën koston ligjore për pagë minimale që duhej në vlerën 36 000 lekë, shtesën e
tumit të dytë neni 81 duheshin në vlerën 758.01 lekë dhe shtesa e turnit të tretë duhej në vlerën
5053.43 lekë, sigurimet në vlerën 6982.51 lekë. Pra vlera për një roje duhej përllogaritur 48
793.95 X 4.98 roje X 5 vendroje x 12 muaj = 14.579.362,26 lekë. Kjo shoqëri ka ofertuar nën
këtë vlerë pra nën kosto ligjore për pagë, shtesa turni, sigurime.
- Si dhe kjo shoqëri nuk pëmbush kërkesën e dhënë në dst kapaciteti teknik, pika 2, për Akt
Miratimi të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Drejtoria Vendore e Policisë, Durrës, pasi aktin
e miratimi nga DVP Durrës e ka jashtë afatit 2-vjeçar sipas Udhëzimit nr.130, date 05.03.2018
Kreun VII, gërma D, pika 5.

- Si dhe nuk pëmbush kërkesën kapaciteti ligjor për çertifikata të vlefshme për të paktën 19
punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, pasi çertifikatat e
paraqitura i ka jashtë afatit 4-vjeçar, neni 5, pika 5, Ligji 75/2014.

➢ Ak duhet të skualifikojë shoqërinë ‘Toni Security” shpk, pasi nuk përmbush kërkesën
“Kapciteti teknik”, pika 2, pasi Aktin e miratimit nga DVP Durrës e ka të pavlefshëm pra jashëte
afatit 2-vjet sipas Udhëzimit nr.130, datë 05.03.2018, Kreun VII , gërma D, pika 5, si dhe nuk ka
paraqitur 19 çertifikata të vlefshme brenda afatit 4-vjeçar të punonjësve të shërbimit sipas dst
“Kapaciteti ligjor”.

➢ Të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqërinë “Eurogjici Security” shpk, pasi oferta e
dhënë në vlerën 14.579.632,2 lekë është nën kosto ligjore për pagën minimale, shtesa turni,
sigurime për 4.98 roje, për 5 vendroje me afat 12 muaj. Vlera duhej të përllogaritej në vlerën
14.579.362,26 lekë dhe jo më pak se kjo vlerë.
- Si dhe nuk përmbush kërkesën “Kapaciteti teknik”, pika 2, pasi Aktin e miratimit nga DVP
Durrës e ka të pavlefshëm, pra jashtë afatit 2-vjeçar sipas Udhëzimit nr. 130, Kreun VII, germa
D, pika 5.
- Si dhe nuk ka paraqitur 19 çertifikata të vlefshme brenda afatit 4-vjeçar të punonjësve të
shërbimit, sipas dst kapaciteti ligjor.

➢ Të shtohen arsyet e skualifikimit edhe për shoqërinë “Oktapus” shpk, pasi nuk përmbush
kërkesën “Kapciteti teknik” pika 2, pasi Aktin e miratimit nga DVP Durrës e ka të pavlefshëm,
pra jashtë afatit 2-vjet sipas Udhëzimit nr.130, datë 05.03.2018, Kreun VII, germa D, pika 5.
- Si dhe nuk ka paraqitur 19 çertifikata të vlefshme brenda afatit 4-vjeçar të punonjësve të
shërbimit sipas dst, “Kapaciteti ligjor”.
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Nga argumentimet e bëra sa më sipër kërkojmë nga AK skualifikimin e shoqërisë “Vrana
Security Group” shpk, “Toni Security” shpk dhe të shtohen arsyet e skualifikimit për shoqërinë
“Eurogjici Security” shpk dhe” Oktapus” shpk, pasi nuk përmbushin kërkesat e kërkuara nga
AK në dst.
II.13. Në datën 25.06.2018, me shkresën nr. 964/1 prot, shoqëria “Nazeri 2000” shpk është vënë
në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor me
pretendimet si më poshtë:
1. Lidhur me ankimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk.
a. Lidhur me pretendimin e parë për skualifikimin e operatorit ekonomik “Vrana Security
Group” shpk dhe shtimin e arsyeve për skualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security”
shpk me arsyetimin se: “Kanë ofertuar nën koston ligjore për pagë minimale që duhej në vlerën
36000 lekë, shtesën e turnit të dytë, neni 81, duheshin në vlerën 758.01 lekë dhe shtesat e turnit
tyë tretë duhej në vlerën 5053.43 lekë, sigurimel ne vleren 6982.51 leke.
Pra vlera për një roje duhej përllogaritur 48.793,95 x 4.98 roje x 5 vendroje x 12 muaj =
14.579.362,26 lekë. Kjo shoqëri ka ofertuar nën këtë vlerë, pra nën koston ligjore për pagë,
shtesa turni, dhe sigurime komisioni i shqyrtimit të ankesave konstaton se referuar
procesverbalit të mbajtur më datë 05.03.2018, nga komisioni i ngritur për përllogaritjen e fondit
limit për këtë procedurë prokurimi, minimumi ligjor i vlerës së ofertuar rezulton të jetë:
Shërbimi i kërkuar do të kryhet në 24 orë, çdo ditë të muajit, për 12 muaj me 5 vendroje. Për një
vendroje me tre turne (24 orësh në muaj) numri i roje që duhen në shërbim është 4.98 roje/post.
Total Paga+shtesa + sigurime = 48.793 lekë pa TVSH.
Pra, vlera e përllogaritur 48.793 x 4.98 roje x 5 vendroje x 12 muaj =14.579.348,4 lekë.
Pra, vlera e përllogaritur si minimum ligjor për operatoret ekonomik është 14.579.348,4 lekë pa
TVSH.
Operatorët ekonomik “Vrana Security Group” shpk dhe “Eurogjici Security” shpk kanë ofruar
vlerën e tyre ekonomike në shumen 14.579.632,2 lekë pa tvsh që është më e madhe se minimumi
ligjor i llogaritur nga autoriteti kontraktor 14.579.348,4 lekë pa TVSH.
Komisioni i shqyrtimit të ankesave e gjen të pabazuar pretendimin për këtë pikë.
b. Lidhur me pretendimin për skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Vrana Security” shpk,
“Toni Security” shpk, si dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë “
Eurogjici Security” shpk dhe “Oktapus” shpk:
“Si dhe kjo shoqëri nuk përmbush kërkesën e dhënë në dst, “Kapaciteli teknik”, pika 2, për Akt
Miratimin e Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, pasi Akt
Miratimin të Qendrës së Kontrollit nga DVP Durrës e ka jashtë afatit 2 vjeçan, sipas Udhëzimit
nr. 130, datë 05.03.2018, Kreu VII, gërma D, Pika 5 “.
Komisioni i shqyrtimit të ankesave konstaton se ky pretendim i operatorit ekonomik “Nazeri
2000” shpk është i pabazuar dhe në keqinterpretim të Udhëzimit nr. 130, datë 05.03.2018, të
Ministrit të Brendshëm pasi: Në Udhëzimin nr. 130, datë 05.03.2018 “Për funksionimin e
shërbimit privat të sigurisë fizike të Ministrit të Brendshëm, në Kreun IX, pika 6, përcaktohet:
“Aktet e nxjerra neë zbatim të Udhëzimit nr.308, datë 22.5.2017, të minisirit të Punëve të
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Brendshme, “Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit
Privat të punonjësve të SHPSF-se “, mbeten në fuqi.
Në Kreun VI, gërma B, pika 6, të Udhëzimit nr. 308, datë 22.5.2017, të ministrit të Punëve të
Brendshme, “Për funksionirnin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit
Privat të punonjësve të SHPSF-së parashikohet shprehimisht: “Miratimi i Qendrës së Kontrollit
të SHPSF-ve bëhet me komision nga Sektori i Rendit Publik në Drejtorinë Vendore të Policisë,
me afat 4 vjet, sipas modelit bashkëlidhur këtij udhëzimi”.
Në interpretim të drejtë të udhëzimeve të nxjerra nga Ministri i Brendshëm, si dhe mbështetur në
parimin kushtetues se ligjet dhe aktet nënligjore nuk kanë karakter prapaveprues konkludojme
se:
Përcaktimi sipas Udhëzimit nr. 130, datë 05.03.2018, Kreu VII, gërma D, Pika 5, “Miratimi i
Qendrës së Kontrollit të SHPSF-ve bëhet nga drejtori i Drejtorise Vendore të Policisë, bazuar në
vendimin e KSHKC-së, në çdo dv vjet, sipas modelit bashkëlidhur këtij udhëzimi “, nuk ka
karakter prapaveprues. Ky kriter fillon të zbatohet me hyrjen në fuqi të Udhëzimit të Ministrit nr.
130, datë 05.03.2018 dhe qe nga ai moment çdo akt miratimi mbi Qendrat e Kontrollit do të kenë
afat 2 vjeçar.
Pra, me hyrjen në fuqi të Udhëzimit nr. 130, datë 05.03.2018, njihen të gjitha akt miratimet e
qendrave të kontrollit të dhëna më parë, sipas afateve të nxjerrjes së tyre dhe në përfundimin e
këtyre afateve do aplikohet për rinovimin e Akt Miratimit të Qendrave të Kontrollit, Akt Miratimi
i Ri do jetë me afat dy vjeçar.
c. Lidhur me pretendimin për skualifikimin e operatoreve ekonomik “Vrana Security”
shpk, “Toni-Security” shpk, si dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomik
“Eurogjici Security” shpk dhe “Oktapus” shpk:
“Nuk përmbush kërkesat “Kapaciteli ligjor” për çertifikata të vlefshme për të paktën 19
punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, pasi çertifikatat e
paraqitura i ka jashtë afatit 4- vjeçar neni 5, pika 5 i Ligji 75/2014 “.
Komisioni i shqyrtimit të ankesave konstaton se ky pretendim i operatorit ekonomik “Nazeri
2000” shpk është i pabazuar dhe në keqinterpretim të Ligjit 75/2014, pasi në kuptitm të nenit 5,
pika 5 të këtij ligji, do të kenë afat 4 vjeçar çertifikatat e shërbimin të lëshuara mbas hyrjes në
fuqi të ligjit. Ligji 75/2014 nuk ka efekt prapaverprues dhe si i tillë nuk shtrin efektin e tij për
zbatim për çertifikatat e punonjësve të shërbimit të nxjerra para hyrjes në fuqi të tij.
II.14. Në datën 28.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka parashtruar dhe tek
autoriteti kontraktor.
II.15. Me shkresën me nr. 1019 prot, datë 03.07.2018, protokolluar me tonën me nr. prot. 1187/2,
datë 05.07.2018, me objekt “Prapësime në lidhje me pretendimet e operatorëve ekonomikë
“Nazeri 2000” shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Toni Security” shpk” është depozituar në
Komisionin e Prokurimit Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur
me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomik
ankimues.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk, mbi
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së dorëzuar prej tij me arsyen se: “Operatori ekonomik
nuk përmbush pikën 3, të gërmës a, “Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë” të pikës 2
“KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT”, në të cilën operatori ekonomik duhet të
paraqesë : "Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen
dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 19 punonjës shërbimi të lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë, Durrës", pasi operatori ekonomik ka paraqitur 17 çertifikata për
punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria Vendore e Policisë, Durrës”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kriteret e veçanta për kualifikim”, pika.3
“Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë”, të modifikuar, nga ana e autoritetit kontraktor është
përcaktuar se: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë: Çertifikata për punonjës shërbimi në
fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për
të paktën 19 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Vendore e Policisë Durrës.”.
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se operatori ekonomik
“Eurogjici Security” shpk, në përmbushje të kriterit të mësipërm, ka paraqitur dokumentacionin
si më poshtë:
Çertifikatat e punonjësve të shërbimit (19 të tilla) nga të cilat çertifikata nr.4727 dhe nr.0484
janë të lëshuara nga respektivisht nga Drejtoritë Vendore të Policisë, Tiranë e Lezhë ndërsa 17
çertifikata janë të lëshuara nga Drejtoria Vendore e Policisë, Durrës.
III.1.3. 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.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se, referuar dokumentacionit të paraqitur,
operatori ekonomikë ankimues nuk përmbush kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit, pasi nga 19 çertifikata punonjësish shërbimi të kërkuar për t’u paraqitur
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të cilat të jenë lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë, Durrës, ofertuesi ka paraqitur 17
çertifikata punonjësish shërbimi të lëshuara nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, duke mos
përmbushur kriterin e sipërpërmendur të vendosur nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit.
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë të
gjithë dokumentacionin e ofertës në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e
tenderit nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të prokurimeve. Në dokumentat e
tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” përcaktohet: “Operatorët Ekonomikë janë të
detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk
përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme”.
III.1.6. Akoma më tej, konstatojmë se edhe nga këto 17 çertifikata të paraqitura nga Drejtoria
Vendore e Policisë Durrës, jo të gjitha këto çertifikata janë të vlefshme pra brenda afatit 4 vjeçar
të vlefshmërisë së tyre, bazuar kjo në korrespondencën e Komisionit të Prokurimit Publik me
Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, në lidhje me vlefshmërinë e çertifikatave, ku kjo e fundit
citon se: “Bazuar në nenin 5 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, dhe
Udhëzimit të Ministrit të Brendshëm nr. 130, datë 05.03.2018 “Për funksionimin e shërbimit
privat të sigurisë fizike”, afati i vlefshmërisë së çertifikatave të punonjësve të shërbimit, shpsf,
është 4 vjeçar nga momenti i çertifikimit të tyre”.
III.1.7. Sa më sipër, meqenëse dokumentat e tenderit janë detyrimisht për t’u plotësuar nga
operatorët ekonomikë, ankimuesi duhej të kishin dorëzuar të gjithë dokumentacionin në
përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhej në përputhje
me këtë dokumentacion. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm
nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentat e tenderit. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të përcaktuar nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, përbën kusht për skualifikimin e tij.
Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk në
procedurën e prokurimit, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk mund të
konsiderohet i vlefshëm.
Sa më sipër pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k., për skualifikimin e tij, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim mbi
fatin e çështjes, tashmë që nuk i është pranuar një prej pretendimeve të tij dhe gjendja faktike e
juridike e këtij operatori nuk do të ndryshojë, duke mbetur i skualifikuar nga procedura e
prokurimit në fjalë, e për rrjedhojë duke mos përmbushur interest e ankimuesit, ndaj edhe nuk do
të merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
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III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për operatorët e
tjerë ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron
se:
III.3.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur
interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një
vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë
vendimin”.
III.3.2. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë
dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti
kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të
mbrojtur.
Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk arrin të
realizojë interesin e tij të ligjshëm.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i
skualifikuar apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm,
i drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo
dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë, ky pretendim i operatorit ekonomik ankimues nuk merret në shqyrtim, pasi
operatori ekonomik ankimues nuk legjitimohet.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, ku kundërshton
vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e ofertës së shoqërisë “Toni Security” shpk, duke
kërkuar skualifikimin e tij me arsyen se: “nuk ka paraqitur 19 çertifikata të vlefshme brenda
afatit 4-vjeçar të punonjësve të shërbimit sipas dst “Kapaciteti ligjor”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kriteret e veçanta për kualifikim”, pika.3
“Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë”, të modifikuar, nga ana e autoritetit kontraktor është
përcaktuar se: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë: Çertifikata për punonjës shërbimi në
fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për
të paktën 19 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Vendore e Policisë Durrës”.
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III.4.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se operatori ekonomik
“Toni Security” shpk, në përmbushje të kriterit të mësipërm, ka paraqitur dokumentacionin si më
poshtë:
Çertifikatat e punonjësve të shërbimit (22 të tilla), nga të cilat, vetëm 10 prej tyre janë të
vlefshme dhe brenda afatit 4 vjeçar.
III.4.3. 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.4.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, parashikohet si më poshtë: “Për të
provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.4.5. Neni 5 i Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikon
shprehimisht se:
1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është kompetencë e Drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.
2. Certifikimi i punonjësit të shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut.
3. Vendimet e certifikimit, sipas përcaktimeve në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen duke u
bazuar respektivisht në mendimin paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC-së.
4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe drejtuesit teknik bëhet brenda 45 ditëve,
ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30 ditëve nga dita e plotësimit të formularit të
kërkesës për aplikim.
5. Certifikata është e vlefshme për 4 vjet me të drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për
drejtuesin teknik dhe punonjësin e shërbimit.
III.4.6. Referuar legjislacionit në fuqi 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
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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 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.4.7. Në korrespondencën e Komisionit të Prokurimit Publik me Drejtorinë Vendore të
Policisë Tiranë, në lidhje me vlefshmërinë e çertifikatave, kjo e fundit citon se: “Bazuar në nenin
5 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, dhe Udhëzimit të Ministrit të
Brendshëm nr. 130, datë 05.03.2018 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”,
afati i vlefshmërisë së çertifikatave të punonjësve të shërbimit, shpsf, është 4 vjeçar nga momenti
i çertifikimit të tyre”.
III.4.8. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk., mbi
skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Toni Security” shpk, KPP konstaton se ky i
fundit ka paraqitur një numër të konsiderueshëm çertifikata të punonjësve të shërbimit për
ruajtjen dhe sigurinë fizike lëshuar nga DVP Durrës, prej të cilave vetëm 10 prej tyre janë brenda
afatit 4-vjeçar të vlefshmërisë të parashikuar në nenin 5, pika 5, të Ligjit Nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, si edhe bazuar në shkresën e Drejtorisë Vendore të Policisë
Tiranë.
Komisioni vëren se në asnjë dispozitë ligjore apo akt nënligjor nuk parashikohet se çertifikatat
për punonjësit e shërbimit janë me afat të pacaktuar, përkundrazi për afatin e vlefshmërisë së
tyre, pika 5 e nenit 5 të ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, parashikon se
çertifikatat lëshohen për një afat 4-vjeçar me të drejtë ripërtëritje.
Edhe vetë Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, me tagrat e organit kompetent dhe përgjegjës për
çertifikimin e punonjësve të shërbimit të shoqërive shpsf, sqaron në kthimin e përgjigjes drejtuar
Komisionit të Prokurimit Publik nëpërmjet shkresës me nr. 4039/1 prot., datë 27.04.2018, se
afati i vlefshmërisë së çertifikatave të punonjësve të shërbimit shpsf, është 4 vjeçar, nga momenti
i çertifikimit.
III.4.9. Në rastin konkret, nisur nga kriteri i përcaktuar në dokumentat e tenderit ku nga ana e
autoritetit kontraktor, është kërkuar vetëm paraqitja e çertifikatave të punonjësve dhe konkretisht
për 19 punonjës shërbimi, onkretisht, KPP konstaton se çertifikatat e paraqitura nga operatori
ekonomik ”Toni Security” sh.p.k. nuk janë të vlefshme dhe brenda afatit 4 vjeçar në përputhje
me numrin e kërkuar nga autoriteti kontraktor, pasi të vlefshme rezultojnë vetëm 10 nga ato të
paraqitura.
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Nga ana tjetër, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, siç cituam edhe më sipër, sqaron më së miri
në lidhje me afatin e vlefshmërisë së këtyre çertifikatave në korrespondencën zyrtare me
Komisionin e Prokurimit Publik.
Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Toni Security”
shpk, nuk e përmbush kriterin e përcaktuar në shtojcën 8, kapaciteti ligjor dhe teknik të
dokumentave të tenderit, të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, pasi ka paraqitur vetëm
10 çertifikata të vlefshme për punonjësit e shërbimit, duke mos plotësuar numrin e kërkuar prej
19 çertifikatave për numrin e punonjësve të kërkuar.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk qëndron.
III.5. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k.,
për skualifikimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik,
gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që i është pranuar një prej pretendimeve
të tij dhe gjendja faktike e juridike e këtij operatori do të ndryshojë, duke u skualifikuar nga
procedura e prokurimit në fjalë, e për rrjedhojë duke përmbushur interest e ankimuesit, ndaj edhe
nuk do të merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
III.6. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk mbi shtimin e
arsyeve të skualifikimit për operatorin ekonomik “Eurogjici Security” shpk, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se, nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës
administrative pasi, referuar gjykimit mësipër në pikën III.1., gjendja faktike dhe juridike e
operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. do të vijojë të ngelet e skualifikuar nga
procedura në fjalë, e rrjedhimisht pa ndonjë interes për ankimuesin.
III.7. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk mbi shtimin e
arsyeve të skualifikimit për operatorin ekonomik “Oktapus” shpk, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se, fati i kësaj shoqërie është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës
12.06.2018, ku kjo shoqëri rezulton e skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë
pa asnjë ndikim në interesin e ankimuesit.
Për më tepër, nga verifikimi i informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe nga
shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që ky operator ekonomik të jetë ankimuar në lidhje
me këtë procedurë prokurimi.
III.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, ku kundërshton
vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e ofertës së shoqërisë “Vrana Security Group” shpk,
duke kërkuar skualifikimin e tij me arsyen se: “Ka ofertuar nën koston ligjore për pagë
minimale që duhej në vlerën 36 000 lekë, shtesën e tumit të dytë neni 81 duheshin në vlerën
758.01 lekë dhe shtesa e turnit të tretë duhej në vlerën 5053.43 lekë, sigurimet në vlerën 6982.51
lekë…”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.8.1. 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
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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.8.2. 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.8.3. 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”.
III.8.4. 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,
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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.8.5. 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.
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.8.6. 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
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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 preventive
apo analizë kosto dhe ka bërë vlerësimin e ofertave duke shqyrtuar secilin zë apo element të
veçantë të ofertës.
III.8.7. 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
procedural 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 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
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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.8.8. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, konstatohet se gjatë periudhës kur kjo
procedurë ka qënë e publikuar autoriteti kontraktor ka bërë modifikimin e dokumentave të
tenderit të publikuar në SPE, duke publikuar shtojcën përkatëse për modifikimin e tyre dhe
konkretisht ka modifikuar Shtojcën.1 “Formularin e Ofertës Ekonomike” si më poshtë:
“Shtojca 1
FORMULARI I OFERTËS
Emri i Ofertuesit_____________________
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
***
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen
e APP-se
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH
1
2
3
4
5
6
Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Sasia

Çmimi
Njësi

Çmimi
Total

Afati

Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total
Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula
______________
Sqarime:
1.
Në çmim të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet për detyrimet fiskale që parashikon
kuadri ligjor në lidhje me pagat, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për
shërbimin e ruajtjes në një vend roje me tre turne.
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2.

Bashkelidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi për një roje dhe 1
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, dhe preventivi për 5 (pesë) vendroje me 3
(tre) turne (4.98 roje) në muaj sipas tabelës së mëposhtme.
Nr.

Emërtimi

1

Shpenzime për pagë bazë

2
3
4

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



Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zërave të mësipërm, duke
pasqyruar të gjitha kostot për ëte cilat kanë detyrime ligjore në zbatim të VKM Nr. 399,
datë 3.5.2017,” 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 të nevojshëm të shërbimit për një vendroje me tre turne të llogaritet
4.98 (Orë pune/punonjës/muaj: 174 orë). Koeficienti i zëvëndësimit 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 shëndetësore,),
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 bëhet mbi bazën e vlerës së ofertës së dhënë në total.
III.8.9 Gjithashtu në Shtojcën 8, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, Pika 2.3.7 të Kapacitetit
teknik të dokumentave të tenderit të modifikuar, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar se:
“Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur. (Shih
Shtojca 1 - Sqarime)”.
Në Shtojcën 9 ”Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit është përcaktuar: “[...]Të
dhëna për shërbimin e kërkuar.
Shërbimi në një vendroje në hyrjen kryesore me tre turne në të gjitha ditët kalendarike për të
cilën lidhet kontrata. (24 orë në ditë).”.
Ndërsa në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të tenderit,
autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
Shërbimi që kërkohet:
“Shërbime me roje private për:
- Godinën Qëndrore të Universitetit Aleksandër Moisiu, Lagjia Nr. 1 Durrës me dy poste;
-

Godinën e Kampusit Universitar, Lagjia Nr. 17 Spitallë, Durrës me dy poste;
Godinën e FASTIP, Lagjia Nr. 17, Rruga ”Adria”, pranë Urës së Dajlanit, Durrës, me
një post. Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara - me afat 12 muaj.
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Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)”.
Vendi i kryerjes së shërbimit
Numri i
vendrojeve
Godina Qëndrore të Universitetit
Aleksandër Moisiu, Lagjia Nr. 1
Durrës

Godina e Kampusit Universitar,
Lagjia Nr. 17 Spitalle, Durres

Godina e FASTIP, Lagjia Nr. 17,
Rruga ”Adria”, pranë Urës së
Dajlanit, Durrës

Numri
i
turneve

Numri
i
rojeve

2(dy)

3 (tre)

9.96

2(dy)

3(tre)

9.96

1(një)

3(tre)

9.96

Afati i lëvrimit
12 muaj
Kontratat do të jepen
nga momenti i lidhjes
së Marrveshjes
Kuadër me OE
shpallur fitues nga kjo
procedurë prokurimi,
sipas përcaktimit të
AK me afat
përfundimtar 12 muaj.
12 muaj
Kontratat do të jepen
nga momenti i lidhjes
së
Marrveshjes
Kuadër
me
OE
shpallur fitues nga kjo
procedurë prokurimi,
sipas përcaktimit të
AK
me afat
përfundimtar 12 muaj.
12 muaj
Kontratat do të jepen
nga momenti i lidhjes
së
Marrveshjes
Kuadër
me
OE
shpallur fitues nga kjo
procedurë prokurimi,
sipas përcaktimit të
AK
me afat
përfundimtar 12 muaj.

III.8.10. 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 ditore si dhe gjatë këtyre përllogaritjeve të merren parasysh të gjitha
parashikimet ligjore në lidhje me pagën bazë minimale ligjore, shtesat mbi pagë për turnin e dytë
dhe të tretë, si dhe kontributet shoqërore dhe shëndetësore. Shërbimi i kërkuar është për pesë
vendroje me shërbim 24 orë pa ndërprerje. Gjithashtu, autoriteti kontraktor në kriteret për
kualifikim ka përcaktuar që operatorët ekonomikë duhet të paraqesin analizën e kostos për
ofertën e paraqitur.
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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.
Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se oferta ekonomike e paraqitur nga operatori
ekonomik “Vrana Security Group” shpk., dhe konkretisht duke verifikuar elementët bazë të
ofertës së tij për një roje në muaj, një vendroje në muaj dhe pesë vendroje në muaj është sipas
përcaktimit të bërë në dokumentat e tenderit, duke respektuar dispozitat ligjore për pagën bazë
mujore, shtesa mbi pagë për vështirësi turni i II dhe III, si dhe shpenzimet për sigurimet
shoqërore dhe shëndetësore, sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.
Komisioni sqaron se ka qenë 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.
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.9. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, ku kundërshton
vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e ofertës së shoqërive “Vrana Security Group” shpk,
duke kërkuar skualifikimin e tij me arsyen se: “nuk pëmbush kërkesën e dhënë në dst kapaciteti
teknik, pika 2, për Akt Miratimi të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Drejtoria Vendore e
Policisë, Durrës, pasi aktin e miratimi nga DVP Durrës e ka jashtë afatit 2-vjeçar sipas
Udhëzimit nr.130, date 05.03.2018 Kreun VII, gërma D, pika 5” Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.9.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kriteret e veçanta për kualifikim”, pika.2.3.2
“Kapaciteti teknik”, të modifikuar, nga ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar se:
“Operatori ekonomik duhet të paraqesë: Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga
Drejtoria Vendore e Policise Durres, si dhe Dokumenti i Performaces mbi mënyrën e ushtrimit
të aktivitetit te operatorit ekonomik. Per kete duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria Vendore
e Policise Durrës.”.
III.9.2. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, në përmbushje të
kriterit të mësipërm, operatori ekonomik “Vrana Security Group” shpk ka dorëzuar:
-

Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të SHPSF nr.01 protokolli, datë 21.07.2015
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut, Durrës, me anë të së cilës vërtetohet
se: Subjekti “Vrana.S” Nr. NIPT: K52214509N. “ Bazuar në kërkesën e nenit 22 të ligjit
75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” dhe Kapitulli V, gërma “B” dhe “C” të
Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr.157 datë 01.04.2015 “Për funksionmin
e shërbimit privat të sigurisë fizike “ Qendra e Kontrollit të Subjektit “SHPSF “Vrana.S”
nënkategoria I.3.A gjendet e përshtatshme për të kryer detyrën e drejtimit, mbikëqyrjes
dhe menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë fizike.”.
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-

Vërtetim “Për të dhënat e subjektit “Vrana Security Group” me aktivitet në Qarkun e
Durrësit nr. 11 protokolli, datë 17.01.2018 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë
Durrës, ku ndër të tjera konstatohet se “Me Vendim Nr.01, datë 21.07.2015 të D.V.P
është miratuar Qendra Kontrolli të Shërbimeve Q.K.SH), Në selin qëndrore Durrës.”.

III.9.3. 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.9.4. 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.9.5. 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
III.9.6. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në Akt Miratimi për
Qendrën e Kontrollit të SHPSF “Vrana Security Group” shpk, nr.01 prot, datë 21.07.2015
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës 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 të
Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr.157 datë 01.04.2015 “Për funksionimin e
shërbimit privat të sigurisë fizike” ( i shfuqizuar) .
III.9.7. Në Udhëzimin Nr. 157, datë 1.4.2015 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike” Kapitulli VI, gërma “B” dhe “C” parashikohej se:
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1. Shoqëritë private të sigurisë fizike që ushtrojnë aktivitet në një ose disa njësi administrative
duhet të kenë qendër kontrolli në çdo njësi administrative, ku të tregohet adresa fizike dhe elektronike, si
dhe stema e shoqërisë.
2. Subjektet e SHPSF-ve që ushtrojnë veprimtarinë në disa njësi administrative, duhet të kenë
qendër kontrolli me sistem ndërlidhjeje dhe marrje të sinjaleve të alarmit dhe sinjalit video në çdo
njësi administrative.
3. Subjektet e licencuara për shërbimin privat të sigurisë fizike janë të detyruara të përdorin mjete
dhe pajisje elektronike në veprimtarinë e sigurisë fizike.
4. Qendra e kontrollit të jetë e pajisur me sistem ndërlidhës e radiokomunikim dhe radioalarm, të cilat
bëjnë të mundur marrjen në kohë të sinjaleve të alarmit dhe sigurimin e pandërprerë të
radiondërlidhjes pranë çdo objekti në ruajtje.
5. Serveri bazë të jetë i pajisur me qendrën multifunksionale ku të ketë sistemin bazë të marrjes,
përpunimit dhe ruajtjes së sinjaleve të alarmit, të marrjes dhe administrimit të të dhënave, në të gjitha
rrugët e sigurimit, radio, GPS-GPRS, GPRS, ADSL dhe ruajtjes së sinjalit video.
6. Subjekti i shërbimit privat të sigurisë fizike duhet të pajiset nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare (AKEP) me autorizim individual.
7. Miratimi i qendrës së kontrollit të SHPSF-ve bëhet me komision nga sektori i rendit publik i
Drejtorisë së Policisë Vendore. Në aktin e miratimit bashkëlidhur vendoset lista e dokumentacionit
dhe e pajisjeve të mëposhtme.
C. Organizimi i shërbimit në qendrën e kontrollit
1. Qendra e kontrollit kryen detyra për drejtimin, menaxhimin dhe kontrollin e dinamikës të
SHPSF- së, për ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike dhe private, të personave, si dhe
veprimtarive social-kulturore sportive fetare e politike dhe sigurimin e vlerave monetare dhe
sendeve të çmuara gjatë transportit.
2. Për verifikimin e sinjaleve të alarmit të SHPSF-së organizojnë shërbim me grupe shërbimi të
pajisur me armatim, me mjete speciale për ndërhyrje në raste emergjence, si dhe automjete, motorë
për lëvizjen e tyre.
3. Qendra e kontrollit vendoset në ambientet e SHPSF-së dhe të ofrojë kapacitetin dhe potencialin e
duhur teknik për realizimin e veprimtarisë të ruajtjes dhe sigurisë fizike. Çdo subjekt i SHPSF-së duhet
të ketë në administrim qendrën e tij të kontrollit (pronësi/qira) në çdo njësi administrative që ushtron
aktivitetin e saj.
4. Qendra e kontrollit realizon monitorimin me anë të sistemit të kamerave të cilësisë së lartë,
gjurmimin dhe lokalizimi në kohë reale të automjeteve nëpërmjet sistemit GPS/GPRS, si dhe marrja
dhe verifikimi i sinjaleve të alarmit (sinjal grabitje, sinjal zjarri) nëpërmjet mënyrave të ndryshme, si:
a) nëpërmjet telefonit celular (GSM);
b) nëpërmjet telefonit fiks (Contact ID);
c) nëpërmjet rrugëve valore (radio).
5. Detyrat e punonjësit të shërbimit (operatorit) të SHPSF-së:
a) rregulloren e funksionimit të shërbimit në sallën operative;
b) librin e instruktazhit me pjesë (ekstrat) nga aktet normative;
c) evidencën e regjistrimit të sinjaleve të alarmit;
ç) librin e shënimeve;
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d) numëratorin telefonik të drejtuesve të shoqërisë, të punonjësve të shërbimit sipas objekteve,
të titullarëve të subjekteve që shoqëria ka lidhur kontrata dhe të shërbimeve të urgjencës dhe të sallave
operative të Policisë së Shtetit;
dh) librin e marrjes dhe dorëzimit të shërbimit;
e) evidenca e regjistrimit të bisedave telefonike me celularë;
ë) kasafortë metalike për mbajtjen e armatimit dhe pajisjeve speciale;
f) shërbimi në qendrën e kontrollit kryhet nga punonjësi i shërbimit (operatori ) 24 orë në 24.
6. Pajisjet e qendrës së kontrollit dhe të dhënat e siguruara nga përdorimi i tyre vihen në dispozicion
sa herë që kërkohet nga Policia e Shtetit, organet e prokurorisë, sipas legjislacionit për mbrojtjen e të
dhënave personale.
III.9.8. Me anë të Udhëzimit Nr. 308 datë 22.5.2017 të Ministrit të Brendshëm “Për
Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të
Punonjësve të Shpsf-së” u shfuqizua Udhëzimi Nr. 157, datë 1.4.2015 të Ministrit të Brendshëm “Për
Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”.
Në kreun VI Mjetet, pajisjet e shërbimit dhe Qendra e Kontrollit të SHPSF-ve gërma “B” pika 6
të Udhëzimit Nr. 308 datë 22.5.2017 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit
Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të Punonjësve të Shpsf-Së”
parashikohet se “ Miratimi i Qendrës së Kontrollit të SHPSF-ve bëhet me komision nga Sektori
i Rendit Publik në Drejtorinë Vendore të Policisë, me afat 4 vjet, sipas modelit bashkëlidhur këtij
udhëzimi. Në aktin e miratimit, bashkëlidhur vendoset lista e dokumentacionit dhe e pajisjeve.”
III.9.9. Me anë të Udhëzimit Nr. 130, datë 5.3.2018 të Ministrit të Brendshëm “ Për
Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike” u shfuqizua Udhëzimi nr Nr. 308 datë
22.5.2017 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”
Gjithashtu në Kreun IX “ Dispozitat Përfundimtare” pika 6 të Udhëzimit Nr. 130, datë 5.3.2018
të Ministrit të Brendshëm “ Për Funksionimin e Shërbimit Privat Të Sigurisë Fizike”
parashikohet se “6. Aktet e nxjerra në zbatim të udhëzimit nr. 308, datë 22.5.2017, të ministrit të
Punëve të Brendshme, “Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së
Trajnimit Privat të punonjësve të SHPSF-së”, mbeten në fuqi”
III.9.10. Në korrespondencën e Komisionit të Prokurimit Publik me Drejtorisë së Përgjithshme të
Policisë së Shtetit duke i kërkuar informacion në lidhje me vlefshmërinë e Akt Miratimi për
Qendrën e Kontrollit, kjo e fundit citon se: “Akt Miratimi për Qëndrën e Kontrollit nr.1104 datë
18.09.2015 lëshuar nga Drejtoria vendore e Policisë Berat për subjektin “SHPSF “Myrto
Security” është i vlefshëm në momentin e dorëzimit 10.04.2018 deri në miratimin e aktit të ri nga
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DVP Berat në zbatim të kërkesave të Udhëzimit të Ministrit të Brendshëm nr.130 datë
05.03.2018. Aktet e Miratimit për Qendrat e Kontrollit të SHPSF-ve të miratuara në zbatim të
Udhëziemve të Ministrit të Brendshëm nr.157 datë 01.04.2015 dhe nr.308 datë 22.05.2017 kanë
qenë pa afat. Këto akte do të konsiderohen të vlefshme deri në momentin e kryejres së
procedurve të miratimit apo refuzimit nga Drejtoritë Vendore të Policisë në zbatim të kërkesave
të Udhëzimit Ministrit të Brendshëm nr.130 datë 05.03.2018. Vërteimi me nr.520/1 datë
23.02.2018 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Berat në lidhje me Qendrën e Kontrollit, të
verifikuar nga ana jonë, është i saktë”.
III.9.11. Sa më sipër arsyetuar, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se referuar ligjit nr.
75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” vlefshmëria e certifikimit të Qendrës së
Kontrollit nuk është e kufizua në kohë ( afat ligjor). Rregullimi i mëtejshëm i procedurës,
mënyrës dhe afateve të vlefshmërisë së certifikimit rregullohet nga akti nënligjor në zbatim të
ligjit. Konkretisht, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se subjekti “Vrana Security Group”
shpk ka miratuar Qendrën e Kontrollit me anë të Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit të
SHPSF nr.01 prot, datë 21.07.2015 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, akt miratim
i lëshuar në zbatim të Udhëzimit Nr. 157, datë 1.4.2015 të Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin
e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”. Referuar Udhëzimit në fuqi në kohën e lëshimit të Akt
Miratimit, KPP konstaton se nuk parashikohej afat vlefshmërie në lidhje me Aktin e Miratimit të
Qendrës së Kontrollit, SHPSF. Gjithashtu, Udhëzimi pasardhës Nr. 308 datë 22.5.2017 të Ministrit të
Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit
Privat të Punonjësve të Shpsf-Së” me anë të të cilit u shfuqizua Udhëzimi Nr. 157, datë 1.4.2015 të
Ministrit të Brendshëm “Për Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike” parashikon afat
vlefshmërie 4 vjeçar, dhe nuk shfuqizoi aktet e nxjerra sipas udhëzimit paraardhës, ndërsa Udhëzimi
aktual në fuqi parashikon afat vlefshmërie 2 vjeçar në lidhje me Akt Miratimin e Qendrës së Kontrollit
dhe nuk shfuqizoi aktet e nxjerra sipas udhëzimit paraardhës. KPP gjykon se marrëdhënia juridike
rregullohet nga ligji/akti nënligjor në fuqi në momentin e krijimit të saj. Ndalimi i fuqisë
prapavepruese të ligjit, me përjashtim të ligjit penal favorizues, është ritheksuar vazhdimisht nga
jurisprudenca kushtetuese.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se referuar dokumentacionit të dorëzuar nga
ofertuesi “Vrana Security Group” shpk, si edhe korespondencës me Drejtorinë e Përgjithshme të
Policisë së Shtetit në lidhje me çështjen në fjalë, rezulton se Akt Miratimi për Qendrën e
Kontrollit të SHPSF nr.01 prot, datë 21.07.2015 lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së
Shtetit, Durrës është i vlefshëm.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk nuk qëndron.
III.10. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, ku kundërshton
vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e ofertës së shoqërive “Vrana Security Group” shpk,
duke kërkuar skualifikimin e tij me arsyen se: “nuk pëmbush kërkesën kapaciteti ligjor për
çertifikata të vlefshme për të paktën 19 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria Vendore e
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Policisë Durrës, pasi çertifikatat e paraqitura i ka jashtë afatit 4-vjeçar, neni 5, pika 5, Ligji
75/2014” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.10.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kriteret e veçanta për kualifikim”, pika.3
“Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë”, të modifikuar, nga ana e autoritetit kontraktor është
përcaktuar se: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë: 3. Çertifikata për punonjës shërbimi në
fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për
të paktën 19 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut.”.
III.10.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se operatori ekonomik
“Vrana Security Group” shpk, në përmbushje të kriterit të mësipërm, ka paraqitur
dokumentacionin si më poshtë:
Çertifikatat e punonjësve të shërbimit (90 çertifikata) nga të cilat: mbi 19 çertifikata janë të
vlefshme dhe brenda afatit katër vjeçar.
Pra shoqëria “Vrana Security Group” shpk ka paraqitur mbi 19 çertifikata të vlefshme të
lëshuara nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës.
III.10.3. 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.10.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, parashikohet si më poshtë: “Për të
provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.10.5. Neni 5 i Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikon
shprehimisht se:
1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është kompetencë e Drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.
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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.10.6. Referuar legjislacionit në fuqi 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 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.10.7. Në korrespondencën e Komisionit të Prokurimit Publik me Drejtorinë Vendore të
Policisë Tiranë, në lidhje me vlefshmërinë e çertifikatave, kjo e fundit citon se: “Bazuar në nenin
5 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, dhe Udhëzimit të Ministrit të
Brendshëm nr. 130, datë 05.03.2018 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”,
afati i vlefshmërisë së çertifikatave të punonjësve të shërbimit, shpsf, është 4 vjeçar nga momenti
i çertifikimit të tyre”.
III.10.8. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” shpk., mbi
skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Vrana Security Group” shpk, KPP konstaton se
ky i fundit ka paraqitur një numër të konsiderueshëm çertifikata të punonjësve të shërbimit për
ruajtjen dhe sigurinë fizike lëshuar nga DVP Durrës, prej të cilave një numër i konsiderueshëm
mbi 19 prej tyre janë brenda afatit 4-vjeçar të vlefshmërisë të parashikuar në nenin 5, pika 5, të
Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si edhe bazuar në shkresën e
Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë.
Komisioni vëren se në asnjë dispozitë ligjore apo akt nënligjor nuk parashikohet se çertifikatat
për punonjësit e shërbimit janë me afat të pacaktuar, përkundrazi për afatin e vlefshmërisë së
tyre, pika 5 e nenit 5 të ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, parashikon se
çertifikatat lëshohen për një afat 4-vjeçar me të drejtë ripërtëritje. Edhe vetë Drejtoria Vendore e
Policisë Tiranë, me tagrat e organit kompetent dhe përgjegjës për çertifikimin e punonjësve të
shërbimit të shoqërive shpsf, sqaron në kthimin e përgjigjes drejtuar Komisionit të Prokurimit
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Publik nëpërmjet shkresës me nr. 4039/1 prot., datë 27.04.2018, se afati i vlefshmërisë së
çertifikatave të punonjësve të shërbimit shpsf, është 4 vjeçar, nga momenti i çertifikimit.
III.10.9. Në rastin konkret, nisur nga kriteri i përcaktuar në dokumentat e tenderit ku nga ana e
autoritetit kontraktor, është kërkuar vetëm paraqitja e çertifikatave të punonjësve dhe konkretisht
për 19 punonjës shërbimi, KPP konstaton se çertifikatat e paraqitura nga operatori ekonomik
”Vrana Security” sh.p.k. janë të vlefshme dhe brenda afatit 4 vjeçar në përputhje me numrin e
kërkuar nga autoriteti kontraktor, pasi të vlefshme rezultojnë një numër i konsiderueshëm mbi 19
çertifikata.
Nga ana tjetër, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, siç cituam edhe më sipër, sqaron më së miri
në lidhje me afatin e vlefshmërisë së këtyre çertifikatave në korrespondencën zyrtare me
Komisionin e Prokurimit Publik.
Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Vrana Security
Group” shpk, e përmbush kriterin e përcaktuar në shtojcën 8, kapaciteti ligjor dhe teknik të
dokumentave të tenderit, të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, pasi ka paraqitur mbi 19
çertifikata të vlefshme për punonjësit e shërbimit duke plotësuar numrin e kërkuar në
dokumentat e tenderit prej 19 çertifikatave për numrin e punonjësve të kërkuar.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk nuk qëndron.
III.11. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” shpk për
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se nuk do të merren në shqyrtim për sa kohë që gjendja faktike juridike e operatorit
ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., pas arsyetimit të K.P.P. të bërë në pikën III. 4.
mbetet e skualifikuar dhe ky i fundit nuk gëzon më interes të ligjshëm në përputhje me pikën 1,
të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pasi pozitat e
këtij të fundit në këtë proçedurë prokurimi nuk do të ndryshonin.
III.11.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është
dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në
kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
III.11.2. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të argumentojë se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar si
rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor.
Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP nuk mund të pranohet. Neni 63, pika 1
kërkon shprehimisht që operatori ekonomik ankimues, jo vetëm që duhet të ketë interes, por edhe
të jetë dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti
kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk mund ta fitojë kontratën. Edhe në hipotezën
se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë pjesmarrës në
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procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk do të ishte fitues i
kontratës. Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i
skualifikuar apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm
i drejtpërdrejtë nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë
procedurë prokurimi.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, 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 “Toni Security” shpk për në procedurën e
prokurimit Nr.REF-53534-03-05-2018, me objekt: “Shërbime me roje private për
Godinën Qëndrore të Universitetit Aleksandër Moisiu, Lagjia Nr.1 Durrës, Godinën e
Kampusit Universitar, Lagjia Nr.17, Spitallë, Durrës me dy poste secila dhe Godinëne
FASTIP, Lagjia Nr.17, Rruga “Adria”, pranë Urës së Dajlanit, Durrës, me një post” –
Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
– me afat 12 muaj”, me fond limit 15.336.209 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 12.04.2018, nga autoriteti kontraktor, Universiteti “Aleksandër
Moisiu“, Durrës.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
3. Të mos pranojë ankesën e operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” shpk, për
procedurën e mësipërme të prokurimit.
4. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures së prokurimit.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1187 Protokolli; Nr. 1188 Protokolli; Nr. 1198 Protokolli;
Datë 26.06.2018
Datë 26.06.2018
Datë 28.06.2018
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Nënkryetar
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Anëtar
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