REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P.232/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 18.04.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k në procedurën e
prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-22293-01-262016 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Prokurorisë së
Rrethit Kavajë”, me fond limit 2.507.102 lekë pa TVSH, zhvilluar
nё datёn 05.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Prokuroria Pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “SSX” sh.p.k në procedurën e prokurimit të
sipërpërmendur.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k në procedurën e
prokurimit të sipërpërmendur.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k në procedurën e
prokurimit të sipërpërmendur.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k në procedurën e
prokurimit të sipërpërmendur.
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Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k në procedurën e
prokurimit të sipërpërmendur.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k në procedurën e
prokurimit të sipërpërmendur.
Ankimues:

“Dea Security” sh.p.k
Rr. Ndre Mjeda, Qendra Polifunksionale, Kati i I-rë, Tiranë
“SSX” sh.p.k
Rruga “5 Maji”, brenda ish ndërmarrjes kimike, Tiranё.
“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagja 8, H.10, Pall.4, Ap.3. Tiranё.
“Toni Security” sh.p.k
Rruga “Lidhja e Prizrenit”, Lagja 8, Palati.10/1, Kati.I, Tiranë.
“Firdeus Security” sh.p.k
Blv. “Gjergj Fishta” pallati i ri përballë “Diplomat 2”, kati 3, hyrja 1,
Tiranё.
“Aulona Pol 1” sh.p.k
Sheshi “Uilson”, Pallati Lura, Kati IV, Tiranë
“Global Security” sh.p.k
Lagjia “Ali Demi”, Rr. “Shemsi Haka”, pranë Poligrafikut, Tiranё

Autoriteti Kontraktor:

Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë
Lagjia nr. 5, Rr.“Unaza e Vjetër”, Kavajë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë qenë
operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit 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, i cili i ka
refuzuar ato, dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”;
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 26.01.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit Nr. REF-22293-01-26-2016 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Prokurorisë
së Rrethit Kavajë”, me fond limit 2.507.102 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 05.02.2016, nga
autoriteti kontraktor, Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.
II.2. Në datën 05.02.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 12.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

Ales sh.p.k.
Dea Security
Eurogjici Security
Firdeus Security

2.166.472.00 lekë pa tvsh
2,166,472.00 lekë pa tvsh
2,166,472.00 lekë pa tvsh
2,166,472.00 lekë pa tvsh

I kualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
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-

SSX
Toni Security
NSS
Trezhnjeva
Arbana sh.a
Aulona Pol 1
Ballazhi
Global Security
I.S.A
Nazeri 2000
Vrana Security Group

2,166,472.00 lekë pa tvsh
2,166,472.00 lekë pa tvsh
2,166,472.00 lekë pa tvsh
2,172,971.00 lekë pa tvsh
2,172,972.00 lekë pa tvsh
2,172,972.00 lekë pa tvsh
2,172,972.00 lekë pa tvsh
2,172,972.00 lekë pa tvsh
2,172,972.00 lekë pa tvsh
2,172,972.00 lekë pa tvsh
2,172,972.00 lekë pa tvsh

I skualifikuar
I skualifkuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

II.4. Në datën 12.02.2016 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet e
mëposhtme:
-

Nuk plotëson kriterin Kapaciteti teknik pika 6 “Në listpagesat e paraqitura nuk janë të
pasqyruara shtesat për turnet e dyta dhe të treta. Për numrin e punonjësve të kërkuar të
gjithë punonjësit janë m pagë 33000 lekë.

II.5. Në datën 16.02.2016 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor me pretendimet si me poshte:
-

Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit pasi në dokumentat e tenderit shoqëria jonë ka
paraqitur vërtetim lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë për numrin e
punonjësve të siguruar për periudhën Janar-2014-Dhjetor 2015 shoqëruar me formularët
E sig 025 “Listpagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe Tatimin
mbi të Ardhurat nga Punësimi për muajt Janar –Dhjetor 2015 ku rezultojnë të siguruar
mesatarisht mbi 60 punonjës për cdo muaj. Arsyeja e skualifikimit se nuk se nuk janë
pasqyruar në listpagesa shtesat mbi pagë për turnet e dyta dhe të treta nuk qëndron
mbështetur edhe në vendimet e ngjashme të KPP lidhur me këtë cështje.

-

Gjithashtu nga AK duhet të mbeten të skualifikuara shoqëritë Ales, NSS, Eurogjici
Security, Toni Security, Firdeus Security, SSX pasi nuk kanë paraqitur Vërtetim për
shlyerjen e energjisë elektrike si dhe nuk kanë plotësuar kërkesën për paraqitjen e
preventivit shoqëruar me formularin e ofertës.

II.6. Në datën 19.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k, është vënë në
dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.7. Në datën 26.02.2016, pala ankimuese “Dea Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 12.02.2016 operatori ekonomik “SSX” sh.p.k është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet e
mëposhtme:
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-

LICENCA E SHOQERISE Tek afati i skadimit ( duhet te shkruhet –Pa Afat) licencat e reja
sipas ligjit 75/2014

II.9. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik “SSX” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor me pretendimet si me poshte:
-

Në dokumentat e tenderit është kërkuar “Licencë e shoqërisë për ushtrimin e aktivietetit
lëshuar nga organet kompetente në fushën e veprimtarisë së shërbimit privat të sigurisë
fizike” Për plotësimin e këtij kriteri kemi paraqitur Licencën nr. LN-9764-06-2015 lëshuar
nga Qendra Kombëtare e Licensimit e kategorisë I.3.A me afat nga data 19.06.2015 deri
në datë 19.06.2019. Licenca e shoqërisë është e shoqëruar me vërtetimin e policisë së
Shtetit nr.143/2 prot datë 19.06.2015 në të cilën theksohet se baza ligjore e lëshimit të
kësaj licence është pikërisht ligji nr.75/2014 datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat të
sigurisë fizike. Për sa më sipër shoqëria jonë disponon dhe ushtron aktivitetin e shërbimit
privat të sigurisë fizike në bazë të një licence të lëshuar nga autoritetet kompetente bazuar
në ligjin përkatës.

II.10. Në datën 19.02.2016, operatori ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k, është vënë në dijeni në
lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.11. Në datën 29.02.2016, pala ankimuese “SSX” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.12. Në datën 12.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për
arsyet e mëposhtme:
1. Nuk ploteson kriterin Kapaciteti teknik pika 6 “Ne listpagesat e paraqitura nuk jane te
pasqyruara shtesat per turnet e dyta dhe te treta” per numrin e punonjesve te kerkuar te
gjithe punonjesit jane me page 33000 leke.
2. Certifikata e Titullarit te subjektit nuk eshte konform ligjit 75/2014 Modeli A.
3. Licenca e shoqerise nuk ka te bashkengjitur vendimin e drejtorit te pergjithshem te
policisë.
4. Shume dokumente te bashkengjitur jane skanuar keq dhe jane te pa lexueshem.
5. Kontratat e OSHEE-se nuk jane ne emer te shoqerise .
II.13. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor me pretendimet si me poshte:
-

Shoqëria jonë ka paraqitur listpagesat e muajve Janar- Dhjetor 2014 dhe Janar –Dhjetor
2015 me një numër punonjësish të siguruar mbi 400 punonjë. Në listpagesa janë plotësuar
të gjitha rubrikat në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe punës konkrete që është kryer
nga secili punonjës përfshi edhe vlerat për turn të dytë dhe të tretë.

-

Kemi paraqitur Certifikatën e drejtuesit teknik Nr.88/2 datë 06.07.2015 lëshuar për një
afat 4 vjecar me të drejtë ripërtëritje. Ndërsa në lidhje me Certifikatën e Titullarit
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-

-

-

sqarojmë se është lëshuar nga organet kompetentetë policisë së shtetit të njohura nga ligji.
Kjo certifikatë është e vlefshme për sa kohë është brenda afatit 4 vjecar dhe njihet ende
nga strukturat e policisë së shtetit. Së dyti certifikata e titullarit të subjektit nuk është
kërkuar në kriteret e kualifikimit për rrjedhojë AK duhet të vlerësojë ofertat në përputhje
me kriteret e vendosura në DT.
Kundërshtojmë arsyen e tretë të skualifikimit se Licenca e shoqerise nuk ka te
bashkengjitur vendimin e drejtorit te pergjithshem te policisë ajo nuk është kërkuar në
kriteret e vecanta të kualfifikimit në DT nga AK.
Sa i takon arsyes së katërt të skualifikimit kemi skanuar të gjithë dokumentacionin nga
origjinali. Skanimi i dokumentave është bërë në formatin pdf me rezolucion më të ulët se 75
dpi në përputhje me udhëzimet e APP Nr.6454 Prot datë 30.05.2013.
Kundërshtojmë arsyen e pestë të skualifikimit lidhur me kontratën e OSHEE pasi kemi
paraqitur vërtetim sipas standartit të OSHEE për shlyerjen e energjisë elektrike. fakti që
disa seli të shoqërisë nuk janë në pronësi të saj por në përdorim nëpërmjet kontratave të
qerasë nuk e bën vërtetimin të paligjshmë.

II.14. Në datën 23.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k, është vënë
në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.15. Në datën 29.02.2016, pala ankimuese “Eurogjici Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.16. Në datën 12.02.2016 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet e
mëposhtme:
-

-

LICENCA E SHOQERISE Tek afati i skadimit ( duhet te shkruhet –Pa Afat) licencat e reja
sipas ligjit 75/2014 Certifikata e Titullarit te subjektit nuk eshte konform ligjit 75/2014
Modeli A dhe drejtuesit teknik A1,
AKEP-I nuk ka frekuenca per qytetin Kavaje.

II.17. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor me pretendimet si me poshte:
-

Kemi paraqitur Certifikatën e drejtuesit teknik Nr.319 prot datë 11.06.2012 lëshuar për
një afat 4 vjecar me të drejtë ripërtëritje si dhe Licencë QKL lëshuar më adtë 23.03.2015
me afat skadimi 01.08.2016. Ndërsa në lidhje me Certifikatën e Titullarit sqarojmë se është
lëshuar nga organet kompetentetë policisë së shtetit të njohura nga ligji. Kjo certifikatë
është e vlefshme për sa kohë është brenda afatit 4 vjecar dhe njohet ende nga strukturat e
policisë së shtetit. Së dyti certifikata e titullarit të subjketit nuk është kërkuar në kriteret e
kualifikimit për rrjedhojë AK duhet të vlerësojë ofertat në përputhje me kriteret e
vendosura në DT.

-

Kemi paraqitur AKEP nr.1839 datë 20.11.2014 për Qarkun Tiranë dhe Durrës. Përderisa
Qyteti Kavjë përfshihet në qarkun Tiranë kriteri është përmbushur.

II.18. Në datën 19.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k, është vënë në
dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
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II.19. Në datën 29.02.2016, pala ankimuese “Toni Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.20. Në datën 12.02.2016 operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për
arsyet e mëposhtme:
-

Nu ka ka frekuenca të AKEP për Qytetin Kavajë

II.21. Në datën 16.02.2016 operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor me pretendimet si me poshte:
-

Kemi paraqitur AKEP Nr.AI-U 534 datë 21.01.2014 me zonë mbilimi Qytetet Tiranë,
Durrës, Krujë -40 km. Nga të dhënat teknike të përcaktuara më sipër rezulton se rezja e
mbulimit për shërbimin e radikomunikimit nga ana jonë është 40 km dhe nëse do të marrim
si reze mbulimi Tiranën apo Durrësin qyteti i Kavajës në vijë ajrore është i vendosur në
një largësi nga Tirana prej 33.5 km ndërsa nga Durrësi 20 km.

II.22. Në datën 19.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k, është vënë në
dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.23. Në datën 29.02.2016, pala ankimuese “Firdeus Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.24. Në datën 12.02.2016 operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet e
mëposhtme:
- Nuk ka faturë për likuidimin e AKEP-it
- Certifikata e titullarit të subjektit nuk është konform ligjit 75/2014 Modeli A,
- Licenca e Shoqërisë tek afati i skadimit (duhet të shkruhet pa afat) për licencat e reja sipas
ligjit 75/2014.
II.25. Në datën 16.02.2016 operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor me pretendimet si me poshte:
-

-

-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit nuk është kërkuar në asnjë moment Faturë. Është
kërkuar mandat pagesa për vitin 2016. Kjo mandat pagesë është ngarkuar në sistemin
elektronik. Autoriteti kontraktor në përputhje me të vërtetën duhet të konstatonte faktin se
në dokumentat e paraqitura nga shoqëria Aulona Pol 1 sh.p.k është dhe mandat pagesa e
vitit 2016 pranë BKT.
Në lidhje me motivin e dytë të skualifikimit theksojmë se Licenca e shoqërisë sonë është
lëshuar në përputhje me ligjin Nr.75/2014. Kjo Licencë është lëshuar nga QKL më datë
26.11.2014 pra rreth katër muaj pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri 75/2014 dhe rrjedhimisht
ëhstë tërësisht e vlefshme.
Së treti AK duhet të skualifikojë të gjithë operatorët ekonomikë të cilët kanë ofertuar nën
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vlerën 2,172,972.00 lekë pasi janë nën koston e lejuar ligjore.
II.26. Në datën 19.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k, është vënë në
dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.27. Në datën 29.02.2016, pala ankimuese “Aulona Pol 1” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.28. Në datën 12.02.2016 operatori ekonomik “Global Security” sh.p.k është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për
arsyet e mëposhtme:
-

Licenca e shoqërisë tek afati i skadimit (duhet të shkruhet pa afat) licencat e reja sipas
ligjit 75/2014.

II.29. Në datën 16.02.2016 operatori ekonomik “Global Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor me pretendimet si me poshte:
-

-

Licenca e QKL e pasqyruar në sistemin elektronik është me afat 30.12.201430.12.2018.Licenca e re është në proces miratimi prej Drejtorisë së Përgjithshme të
Policisë së Shtetit. Duke marrë në konsideratë sa më sipër Licenca e QKL e pasqyruar në
sistemin elektronik të prokurimeve është e vlefshme deri në momentin e revokimit të saj me
hyrjen në fuqi të Licencës së re.
Së dyti shoqëria jonë kërkon skualifikimin e operatorëve ekonomikë Ales, Dea, NSS,
Eurogjici Security, Toni Security, Arbana, Aulona Pol 1 , ISA, Nazeri 2000, Ballazhi pasi
oferta e këtyre shoqërive është nën koston ligjore si dhe në anlizën e kostos nuk janë
respektuar të gjitha zërat e shpenzimeve për kryerjen e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë
fizike të përcaktuara nga AK.

II.30. Në datën 23.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k, është vënë në
dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.31. Në datën 03.03.2016, pala ankimuese “Global Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me pretendimet si më poshtë:
-

-

-

Licenca e QKL e pasqyruar në sistemin elektronik është me afat 30.12.2014-30.12.2018.
Licenca e re është në proces miratimi prej Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
Duke marrë në konsideratë sa më sipër Licenca e QKL e pasqyruar në sistemin elektronik
të prokurimeve është e vlefshme deri në momentin e revokimit të saj me hyrjen në fuqi të
Licencës së re.
Shoqëria jonë kërkon skualifikimin e operatorëve ekonomikë për arsyet e mëposhtme:
Ales, Dea ,NSS, Eurogjici Security, Toni Security, Firdeus Security, SSX, Trezhnjeva pasi
janë nën koston e lejuar ligjore.
Vrana Security Group, Arbana, Aulona Pol 1, Ballazhi nuk përmbushin pikën C të
Kapacitetit ekonomik dhe financiar –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.
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-

International Security Albania , Nazeri 2000 nuk përmbushin pikën 7 të Kapacitetit Teknik
–Operatori ofertues duhet të vërtetojë disponimin e pajisjeve për Qendër Kontrolli. Në
SPE nuk është paraqitur AKT Miratimi për Qendrën e Kontrollit.

II.32. Në datën 10.03.2016, nëpërmjet shkresës me nr.906/1 prot.,datë 08.03.2016 është depozituar
në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e
mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, si dhe informacionit të autoritetit
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k për kundërshtimin e
skualifkmit të ofertës së tij me arsyetimin se “Nuk ka faturë për likuidimin e AKEP-it”, Komisoni
i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 4 e “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi përcaktohet:
-

Autorizim Individual për operatorin ofertues lëshuar nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare për “Radiokomunikim” konform ligjit nr.9918 datë 19.05.2008 ku
të përfshihet qyteti i kavajës zonë në të cilën operatori ekonomik konkuron soqëruar me
mandatpagesën për vitin 2016.

III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) operatori ekonomik
“Firdeus Security” sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më
poshtë:
-

Autorizim Individual Nr.AI-U1606 datë 25.06.2014 me zonë mbulimi Qyteti DurrësKavajë -25 km.....
Mandat Bankar datë 26.01.2015 nga BKT me përshkrim pagesë AKEP për vitin 2016.

III.1.3. Referuar sa më sipër Komisioni vlerëson se autoriteti kontraktor ka skualifikuar operatorin
ekonomik ankimues nga procedura e prokurimit për kritere të cilat nuk i ka kërkuar në dokumentat
e tenderit. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se Autoriteti kontraktor në vlerësimin e ofertave
nuk mund të përdorë asnjë kriter tjetër i cili nuk është i përfshirë në kriteret e kualifikimit të
përcaktuara në dokumentat e tenderit kjo në kuptim të nenit 55 “Kriteret e Përcaktimit të Ofertës
Fituese” pika 2 e LPP i cili parashikon shprehimisht se: Autoriteti kontraktor vlerëson dhe
krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe
kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është
përfshirë në dokumentet e tenderit.
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Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin “Certifikata e titullarit të subjektit nuk
është konform ligjit 75/2014 Modeli A, Komisioni i Proklurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3 e “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi përcaktohet:
-

Certifikatë ose Licencë të drejtuesit teknik lëshuar nga Ministria e Brendshme Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë konform ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat
të sigurisë fizike”

III.2.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) operatori ekonomik
ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
-

Certifikatë për Drejtues Teknik Subjekti Nr.87/82 prot datë 19.01.2016 lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Shtetit.

III.2.3. Referuar sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se autoriteti kontraktor ka
skualifikuar operatorin ekonomik ankimues nga procedura e prokurimit për kritere të cilat nuk i ka
kërkuar në dokumentat e tenderit. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se Autoriteti kontraktor
në vlerësimin e ofertave nuk mund të përdorë asnjë kriter tjetër i cili nuk është i përfshirë në
kriteret e kualifikimit të përcaktuara në dokumentat e tenderit kjo në kuptim të nenit 55 “Kriteret e
Përcaktimit të Ofertës Fituese” pika 2 e LPP i cili parashikon shprehimisht se: Autoriteti
kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në
përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të
përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin “Licenca e Shoqërisë tek afati i
skadimit (duhet të shkruhet pa afat) për licencat e reja sipas ligjit 75/2014.
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III.3.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2 e “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi përcaktohet:
-

Licencë e shoqërisë për ushtrimin e aktivitetit lëshuar nga organet kompetente në fushën e
veprimtarisë së shërbimit privat të sigurisë fizike.

III.3.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) operatori ekonomik
ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
-

Licencë LN8779-11-2014, Kodi 1.3.A lëshuar më datë 26.11.2014 nga Qendra Kombëtare
e Licensimit me afat vlefshmërie 26.11.2018.

III.3.3. Referuar sa më sipër Komisioni gjykon se operatori ekonomik është në kushtet e
përmbushjes së kriterit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit pasi
Licenca e shoqërisë e paraqitur nga ankimuesi është tërëisht e vlefshme pasi është lëshuar nga
institucionet kompetente konform ligjit të ri për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike të cilit
autoriteti kontrator i referohet në arsyen e skualifikimit. Autoriteti kontraktor nuk mund të
paraqesë arsye skualifikimi të cilat tejkalojnë parashikimet ligjore dhe akoma më tej të vërë në
dyshim vlefshmërinë e dokumentave të cilat janë lëshuar konform legjislacionit në fuqi nga
organet përkatëse.
Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes dhe
kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë,
gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e domosdoshme të vërtetohet se një operator ekonomik plotëson
kriteret e kërkuara kur ato janë në përputhje dhe në përpjesëtim me përmasat dhe natyrën e objektit
që prokurohet.
Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik Aulona Pol 1 sh.p.k “AK duhet të skualifikojë
të gjithë operatorët ekonomikë të cilët kanë ofertuar nën vlerën 2,172,972.00 lekë pasi janë nën
koston e lejuar ligjore, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 7 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të tenderit të
prokurimit objket ankimimi përcaktohet se:

procdurës së
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Vendroja për Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë, adresa: Rr."Unaza e
Vjatër", nr. 5 Kavajë, 1 (një) vendroje, me 4,8 (katër presje tetë) roje, për 306 (treqind e gjashtë )
ditë.
Shenim
Operatorët ekonomik duhet të plotësojne ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe fondin
limit të përcaktuar në tabelën e dokumentave standarte të tenderit.
- Numri i rojeve për të realizuar shërbimin 4.8 roje me 1 vendroje sipas turneve, në Prokurorinë
Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me armë.
- Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e sherbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi.
Sqarim: Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e përgjithshme, për uniformat
(veshmbathjen), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj), shpenzimet për pagën e rojeve, shtesat
mbi pagën për turnin e dyta (ora 19.ºº - 22ºº), shtesat mbi pagën për turnin e tretë (ora 22.ºº 06ºº), shtesat mbi pagën për ditët e pushimeve dhe ditët e festave, sigurimet shoqerore dhe
shëndetesore si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi, për 4.8 roje me
1 vendroje sipas turneve, në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.
III.4.2. Në shtojcën 8 ”Shërbimet Dhe Grafiku I Ekzekutimit” përcaktohet se”:
Shërbimi privat i sigurisë fizike, të Prokurorisë Prane Gjykates se Shkalles se Pare Krujë
Nr.

Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi privat i sigurisë
fizike, të Prokurorisë Pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
Kavajë

Periudha
në ditë
306 ditë

Nr. Rojeve

Nr.Vendroje

4,8

1

Turnet/Vendroje

1 (T1+T2+T3)

Afatet e ekzekutimit, janë 306 ditë, nga data 01.03.2016 deri më 31.12.2016
III.4.3. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është
e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000 (njëzetë
e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës
normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë) lekë”.
III.4.4. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00
deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”, ndërsa referuar
nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompesohet
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me një shtesë page jo më pak se 25% ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e punës së
kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një
jave para ose pas kryerjes së saj. ”
III.4.5. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke
filluar nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015 “Pёr
kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i
kujdesit shёndetёsor”.
III.4.6. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet minimale të armatimit,
sipas Udhëzimit nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”;
shpenzimet e ndërlidhjes si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit tatimor.
III.4.7. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar si dhe nga kërkesat e përcaktuara në dokumentat e
tenderit nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera,
konstaton se ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “Ales sh.p.k., Dea Security, Eurogjici
Security, Firdeus Security, SSX, Toni Security, NSS, Trezhnjeva në total janë nën koston e
lejuar ligjore pasi ofertat e tyre nuk janë përllogaritur në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga
legjislacioni në fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë për turnin e II dhe të III,
sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% si dhe shpenzimet për armatim e
rrjedhimisht nuk mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё
shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe nëligjore në fuqi.
Për sa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k, qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k., për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Nuk plotëson kriterin Kapaciteti
teknik pika 6 “Në listpagesat e paraqitura nuk janë të pasqyruara shtesat për turnet e dyta dhe të
treta. Për numrin e punonjësve të kërkuar të gjithë punonjësit janë m pagë 33000 lekë” Komisioni
i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 6 e “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi përcaktohet:
-

Vertetim nga administrata tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën
Tetor - Dhjetor 2015, shoqëruar me listëpagesat e sigurimeve shoqërore, ku operatori
ekonomik duhet të ketë të siguruar, mesatarisht 15 punonjës shërbimi dhe drejtuesin
tekniksi Ne listpagesat te pasqyrohen dhe Shtesat pet turnet e dyta dhe te treta sipas kodit
te punes.

III.5.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Dea Security”
sh.p.k. konstatohet se, ky i fundit, ka paraqitur vërtetim lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Tiranë për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën e kërkuar në dokumentat e tenderit
shoqëruar me formularët E sig 025 “Listpagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore,
shëndetësore dhe Tatimin mbi të Ardhurat nga Punësimi ku rezultojnë të siguruar mesatarisht mbi
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60 punonjës për cdo muaj.
III.5.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.”
III.5.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon që autoriteti kontraktor në arsyetimin e tij ka
tejkaluar qëllimin fillestar për të cilin ishte vendosur ky kriter në DST. Kriteret për kualifikim
vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të
operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se
zotërojnë 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 realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për
autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet
teknike, personelin e nevojshëm, në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumetat e tenderit.
Gjithashtu, 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 rastin konkret, autoriteti kontraktor është në superim të bazës ligjore pasi
formularët e pagave (listpagesat) janë të strukturuara nga administrata tatimore dhe janë keto
instanca të cilët janë kompetente për kontrollin dhe monitorimin e pagave dhe formularëve të
pagesave.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k. qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k se “nga AK
duhet të mbeten të skualifikuara shoqëritë Ales, NSS, Eurogjici Security, Toni Security, Firdeus
Security, SSX pasi nuk kanë paraqitur Vërtetim për shlyerjen e energjisë elektrike si dhe nuk kanë
plotësuar kërkesën për paraqitjen e preventivit shoqëruar me formularin e ofertës, Komisioni i
Prokurimit Publik sjell në vëmëndje të ankimuesit Nenin 63, pika 1 i LPP, ku kërkohet
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 nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë
procedurë prokurimi.
Sa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik “Dea Secuirty” sh.p.k për operatorët e tjerë
ekonomikë nuk do të merren në shqyrtim nga Komisioni.
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III.7.. Lidhur me pretenendimin e operatorit ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k për kundërshtimin
e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “LICENCA E SHOQERISE Tek afati i skadimit (
duhet te shkruhet –Pa Afat) licencat e reja sipas ligjit 75/2014, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se,
III.7.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2 e “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi përcaktohet:
-

Licencë e shoqërisë për ushtrimin e aktivitetit lëshuar nga organet kompetente në fushën e
veprimtarisë së shërbimit privat të sigurisë fizike.

III.7.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) operatori ekonomik
ankimues SSX sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më
poshtë:
-

Liçencë LN-9764-06-2015 subjketit SSX sh.p.k, Kodi 1.3.A lëshuar më datë 19.06.2015
nga Qendra Kombëtare e Licensimit, me afat vlefshmërie 19.06.2019.

-

Vendim Nr.143/2 datë 19.06.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Shtetit
Miratimin e Licencës shoqërisë private të sigurisë fizike SSX sh.p.k.

për

III.7.3. Referuar sa më sipër Komisioni gjykon se operatori ekonomik është në kushtet e
përmbushjes së kriterit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit pasi
Licenca e shoqërisë e paraqitur nga ankimuesi është tërësisht e vlefshme pasi është lëshuar nga
institucionet kompetente konform ligjit të ri për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike të cilit
autoriteti kontrator i referohet në arsyen e skualifikimit. Autoriteti kontraktor nuk mund të
paraqesë arsye skualifikimi të cilat tejkalojnë parashikimet ligjore dhe akoma më tej të vërë në
dyshim vlefshmërinë e dokumentave të cilat janë lëshuar konform legjislacionit në fuqi nga
organet përkatëse.
Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes dhe
kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë,
gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e domosdoshme të vërtetohet se një operator ekonomik plotëson
kriteret e kërkuara kur ato janë në përputhje dhe në përpjesëtim me përmasat dhe natyrën e objektit
që prokurohet.
Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k qëndron.
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III.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin “Nuk ploteson kriterin Kapaciteti teknik pika 6 “Ne
listpagesat e paraqitura nuk jane te pasqyruara shtesat per turnet e dyta dhe te treta” per numrin
e punonjesve te kerkuar te gjithe punonjesit jane me page 33000 leke., Komision i Prokurimit
Publik vëren se,
III.8.1.Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 6 e “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi përcaktohet:
-

Vertetim nga administrata tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën
Tetor - Dhjetor 2015, shoqëruar me listëpagesat e sigurimeve shoqërore, ku operatori
ekonomik duhet të ketë të siguruar, mesatarisht 15 punonjës shërbimi dhe drejtuesin
tekniksi Ne listpagesat te pasqyrohen dhe Shtesat pet turnet e dyta dhe te treta sipas kodit
te punes.

III.8.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k. konstatohet se, ky i fundit, ka paraqitur vërtetime lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Tiranë, si dhe listpagesat e muajve Janar- Dhjetor 2014 dhe Janar –Dhjetor 2015 me një numër
punonjësish të siguruar mbi 400 punonjë.
III.8.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.”
III.8.4. Ndërkohë, lidhur me argumentimin e autoritetit kontraktor se nuk janë pasqyruar në
listpagesa shtesat për turnin e dytë dhe të trtë, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon që autoriteti
kontraktor në arsyetimin e tij ka tejkaluar qëllimin fillestar për të cilin ishte vendosur ky kriter në
DST.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë 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 realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim,
për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron
kapacitetet teknike, personelin e nevojshëm, në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumetat e
tenderit.
Gjithashtu, 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 rastin konkret, autoriteti kontraktor është në superim të bazës ligjore pasi
formularët e pagave (listpagesat) janë të strukturuara nga administrata tatimore dhe janë keto
instanca të cilët janë kompetente për kontrollin dhe monitorimin e pagave dhe formularëve të
pagesave.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. qëndron.
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III.9. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Secuity” për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Certifikata e Titullarit te subjektit
nuk eshte konform ligjit 75/2014 Modeli A, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.9.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3 e “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi përcaktohet:
-

Certifikatë ose Licencë të drejtuesit teknik lëshuar nga Ministria e Brendshme Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë konform ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat
të sigurisë fizike”

III.9.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) operatori ekonomik
ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
-

Certifikatë për Drejtues Teknik Subjekti Nr.88/2 prot datë 06.07.2015 lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Shtetit.
Certifikatë për Titullar Subjekti nr.126/4 prot datë 02.06.2014 lëshuar nga Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë.

III.9.3. Referuar sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se autoriteti kontraktor ka
skualifikuar operatorin ekonomik ankimues nga procedura e prokurimit për kritere të cilat nuk i ka
kërkuar në dokumentat e tenderit. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se Autoriteti kontraktor
në vlerësimin e ofertave nuk mund të përdorë asnjë kriter tjetër i cili nuk është i përfshirë në
kriteret e kualifikimit të përcaktuara në dokumentat e tenderit kjo në kuptim të nenit 55 “Kriteret e
Përcaktimit të Ofertës Fituese” pika 2 e LPP i cili parashikon shprehimisht se: Autoriteti
kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në
përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të
përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit.
Megjithatë operatori ekonomik ankimues edhe në kushtet kur nuk është kërkuar ka paraqitur
dokumentacion dhe lidhur me titullarin e subjketit i cili është tërësisht i vlefshme nga pikpamja
ligjore.
Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, Neni 9 “Llojet e certifikatave”
përcaktohet:
1. Certifikatat për titullarin e SHPSF-së, për drejtuesin teknik dhe për punonjësin e shërbimit
ndahen në lloje, sipas nënkategorive të licencës.
2. Çdo i interesuar për punonjës shërbimi të SHPSF-së ka të drejtë të pajiset me certifikatë,
sipas nënkategorive të licencave.
Ndërsa nëni 17 i ligjit të sipërcituar “Ripërtëritja e afatit të certifikatës” përcaktohet se:
1. Ripërtëritja e afatit të certifikatës për titullarin e subjektit bëhet me mbarimin e afatit 4-vjeçar
nga koha e dhënies së saj.
2. Titullari i subjektit duhet të bëjë aplikimin për ripërtëritjen e certifikatës 90 ditë kalendarike
para datës së përfundimit të afatit.
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3. Për titullarin e subjektit, ripërtëritja e certifikatës bëhet pasi rishqyrtohen kriteret e pikave “b”
dhe “c”, të nenit 10, të këtij ligji.
4. Në rastin e ripërtëritjes, certifikata jepet brenda afatit të përcaktuar në këtë ligj.
5. Mosparaqitja e kërkesës për ripërtëritje, nga ana e subjektit të shoqërisë, brenda afatit të
përcaktuar në këtë ligj, sjell mosripërtëritjen e certifikatës.
6. Mosripërtëritja e certifikatës nuk e pushon të drejtën e aplikimit për pajisje me certifikatë të re.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k qëndron.
III.10. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Licenca e shoqerise nuk ka te
bashkengjitur vendimin e drejtorit te pergjithshem te policisë”, Komsioni i Prokurimit Publik
vëren se,
III.10.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2 e “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi përcaktohet:
-

Licencë e shoqërisë për ushtrimin e aktivitetit lëshuar nga organet kompetente në fushën e
veprimtarisë së shërbimit privat të sigurisë fizike.

III.10.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) operatori ekonomik
ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
-

Licencë LN4995-04-2012, Kodi 1.3.A lëshuar më datë 26.11.2014 nga Qendra Kombëtare
e Licensimit me afat vlefshmrie 03.04.2016.

III.10.3. Sa më sipër konstatuar Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se autoriteti kontraktor ka
skualifikuar operatorin ekonomik ankimues nga procedura e prokurimit për kritere të cilat nuk i ka
kërkuar në dokumentat e tenderit. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se Autoriteti kontraktor
në vlerësimin e ofertave nuk mund të përdorë asnjë kriter tjetër i cili nuk është i përfshirë në
kriteret e kualifikimit të përcaktuara në dokumentat e tenderit kjo në kuptim të nenit 55 “Kriteret e
Përcaktimit të Ofertës Fituese” pika 2 e LPP i cili parashikon shprehimisht se: Autoriteti
kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në
përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të
përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit.
Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k qëndron.
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III.11. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Shume dokumente te bashkengjitur
jane skanuar keq dhe jane te pa lexueshem”, Komisoni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti
kontraktor në arsyen e skualifikimit nuk ka paraqitur argumenta se për cilat dokumente paraqet
pretendime se janë të palexueshme. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike
Komsioni konstaton se nuk shfaqet asnjë problem në lexueshmerinë e dokumentacionit të
paraqitur nga ankimuesi. Komisioni gjykon se autoriteti kontrakotr duhet të përcaktonte në mënyrë
konkrete dokumentacionin e palexueshëm apo ti kërkonte sqarime ofertuesit gjatë fazës së
vlerësimit të ofertave.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k qëndron
III.12. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Kontratat e OSHEE-se nuk jane ne
emer te shoqerise” , Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.12.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika c) e “Kapaciteti Ekonomik dhe
Financiar” të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi përcaktohet:
-

Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike
të kontratave të energjisë që ka opertori ekonomik që është i regjistruar në shqipëri.

III.12.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) operatori ekonomik
“Eurogjici Security” sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër kanë dorëzuar dokumentacionin
si më poshtë:
-

“Vërtetim Debie” nr.677 prot datë 26.01.2016 lëshuar nga OSHEE sh.a ku citohet se
operatori ekonomik “Eurogjici Security sh.p.k rezulton të ketë 0 lekë detyrime për faturat e
enrgjisë elektrike vlerë e llogaritur deri më datë 26.01.2016 përfshirë faturën koherente të
muajit Dhjetor 2015.

III.12.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson
të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.12.4. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
përcakton që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara
në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të
këtij ligji.”
III.12.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 26, pika 7, gërma “c”, përcaktohet se: “Për të
provuar përmbushjen e kriterit për kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor
kërkon:
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c) një 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. Mosshlyerja e
detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç
rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e
lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i
detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës
nga operatori ekonomik”.
III.12.6. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar
me VKM nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të
klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që:
“Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike
(titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së
energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.”
III.12.7. Referuar korrespondencës që Komisioni i Prokurimit Publik ka pasur me Operatorin e
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, është vënë në dijeni nga kjo e fundit, se pasi bëhen
verifikimet përkatëse lëshohet “Vërtetim Debie” sipas formatit standard për të gjitha subjektet
aplikuese.
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike evidenton saktësinë e dokumentacionit të paraqitur
nga subjektet përkatëse si dhe tërësinë e kontratave dhe në fund konkludon me lëshimin e
“Vertetim Debisë” i cili konfirmon se:
1. Konsumatori nuk rezulton debitor në sistemin e furnizimit
2. Konsumatori rezulton debitor
3. Konsumatori rezulton debitor por ka lidhur akt-marrëveshje për shlyerjen e detyrimeve me
këste.
III.12.8. Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Eurogjici
Security” është në kushtet e plotësimit të kriterit të lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit, duke paraqitur një dokument që vërteton se i ka shlyer të
gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike deri në momentin e zhvillimit të procedurë së
prokurimit.
Sa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Secuirity” sh.p.k nuk qëndron.
III.13. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikmit të ofertës së tij me arsyetimin se “Nu ka ka frekuenca të AKEP për
Qytetin Kavajë, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.13.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 4 e “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi përcaktohet:
-

Autorizim Individual për operatorin ofertues lëshuar nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare për “Radiokomunikim” konform ligjit nr.9918 datë 19.05.2008 ku
të përfshihet qyteti i kavajës zonë në të cilën operatori ekonomik konkuron soqëruar me
mandatpagesën për vitin 2016.
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III.13.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) operatori ekonomik
“Firdeus Security” sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më
poshtë:
-

Autorizim Individual Nr.AI-U534 datë 21.01.2014 me zonë mbulimi Qytetet TiranëDurrës-Krujë -40 km.
Faturë lëshuar nga AKEP me nr serial 162151940, datë 18.01.2016; Transaksion bankar të
datës 29.01.2016 për përfituesin AKEP;

III.13.3. Sa më sipër konstatuar Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se zona e mbulimit prej 40
km për Autorizimin Individual lëshuar nga AKEP për subjektin “Firdeus Security” sh.p.k mbulon
me sinjal Qytetin e Kavajës në të cilën ndodhet objekti ku do të kryhet shërbimi i sigurisë me roje
private. Referuar dokumentacionit sa më sipër Komisioni gjykon se ai është tërësisht i vlefshëm
për këtë procedurë prokurimi dhe operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k është në
kushtet e përmbushjes së kriterit të vecantë të kualifikimit sa më sipër.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k qëndron.
III.14. Lidhur me preetndimin e operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k për kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “Licenca e shoqërisë tek afati i skadimit (duhet të
shkruhet pa afat) licencat e reja sipas ligjit 75/2014, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.14.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2 e “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi përcaktohet:
-

Licencë e shoqërisë për ushtrimin e aktivitetit lëshuar nga organet kompetente në fushën e
veprimtarisë së shërbimit privat të sigurisë fizike.

III.14.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) operatori ekonomik
ankimues “Global Seurity” sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
-

Licencë LN8935-12-2014, Kodi 1.3.A lëshuar më datë 30.12.2014 nga Qendra Kombëtare
e Licensimit me afat vlefshmërie 30.12.2018.

-

Vendim Nr.95/2 lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Shtetit për Miratimin e Licencës
shoqërisë private të sigurisë fizike “Global Security” sh.p.k.

III.14.3. Referuar sa më sipër Komisioni gjykon se operatori ekonomik është në kushtet e
përmbushjes së kriterit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit pasi
Licenca e shoqërisë e paraqitur nga ankimuesi është tërëisht e vlefshme pasi është lëshuar nga
institucionet kompetente konform ligjit të ri për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike të cilit
autoriteti kontrator i referohet në arsyen e skualifikimit. Autoriteti kontraktor nuk mund të
paraqesë arsye skualifikimi të cilat tejkalojnë parashikimet ligjore dhe akoma më tej të vërë në
dyshim vlefshmërinë e dokumentave të cilat janë lëshuar konform legjislacionit në fuqi nga
organet përkatëse.
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Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes dhe
kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë,
gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e domosdoshme të vërtetohet se një operator ekonomik plotëson
kriteret e kërkuara kur ato janë në përputhje dhe në përpjesëtim me përmasat dhe natyrën e objektit
që prokurohet.
Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k qëndron.
III.15. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik Global Secuirty sh.p.k se “Shoqëria jonë
kërkon skualifikimin e operatorëve ekonomikë për arsyet e mëposhtme: Ales, Dea ,NSS, Eurogjici
Security, Toni Security, pasi janë nën koston e lejuar ligjore , Komisioni i Prokurimit Publik
referuar gjykimit më sipër në pikën III.4. e në vijim pas përllogaritjeve të kryera, konstatoi se
ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “Ales sh.p.k., Dea Security, Eurogjici Security, Toni
Security, NSS, në total janë nën koston e lejuar ligjore pasi ofertat e tyre nuk janë përllogaritur në
përputhje me detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat
mbi pagë për turnin e II dhe të III, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% si dhe
shpenzimet për armatim e rrjedhimisht nuk mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e
kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe nëligjore në
fuqi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Global Security” sh.p.k qëndron.
III.16. Ndërsa lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k se
“Vrana Security Group, Arbana, Aulona Pol 1, Ballazhi nuk përmbushin pikën C të Kapacitetit
ekonomik dhe financiar –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.International Security Albania , Nazeri 2000 nuk përmbushin pikën 7 të Kapacitetit
Teknik Operatori ofertues duhet të vërtetojë disponimin e pajisjeve për Qendër Kontrolli. Në SPE
nuk është paraqitur AKT Miratimi për Qendrën e Kontrollit” Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se pretendimet në lidhje me këta operatorë nuk janë ngritur pranë autoritetit kontraktor por vetëm
pranë Komisionit të Prokurimit Publik duke mos ndjekur kështu shkallët e ankimimit në respekt të
nenit 63 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pika 2 dhe 7
parashikohet se: “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me
shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita kur ankimuesi është vënë në dijeni
ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji” (pika 2) “Ankesa në
Komisionin e Prokurimit Publik bëhet me formularin përkatës, ku shënohen emri dhe adresa e
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ankuesit, referimi për procedurën konkrete, baza ligjore dhe përshkrimi i shkeljes, pretendimi i
ankuesit për vendimin përfundimtar, shkallët e ankimit, shoqëruar me dokumentacionin përkatës
dhe vendimin e autoritetit kontraktor. Elementet e mësipërme janë të domosdoshme për shqyrtimin
e ankesës. Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton ankesën në përputhje me LPP, Kodin e
Procedurave Administrative dhe rregullat e prokurimit publik. Mosndjekja e shkallëve të ankimit e
bën ankesën të pavlefshme” (pika 7).
Operatori ekonomik ankimues, në respektim të shkallëve të ankimimit, duhet të kishte paraqitur
paraprakisht ankesë pranë autoritetit kontraktor për të gjitha pretendimet lidhur me operatorët e
tjerë në këtë procedurë prokurimi, ashtu sikurse është përcaktuar specifikisht në ligjin e prokurimit
publik. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nuk mund të shprehet mbi pretendime të cilat nuk
janë bërë paraprakisht objekt ankese pranë autoritetit kontraktor. Objekti i ankesës së paraqitur
pranë autoritetit kontraktor në respekt të shkallëve të ankimimit nuk mund të shtohet në momentin
e paraqitjes në KPP. Operatorët ekonomikë kanë mundësi vetëm të pakësojnë objektin e ankesës
duke hequr dorë nga pretendime të cilat i kanë paraqitur së pari në autoritetin kontraktor por
kursesi të shtojnë atë.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, për shkak të ligjit (ipso lege), pretendimet
sa mësipër të operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k, të cilat nuk janë ankimuar fillimisht
pranë autoritetit kontraktor, nuk mund të merren në shqyrtim nga KPP.
III.17. Lidhur me pretendimin e “Toni Security” për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij
me aryetimin se ‘LICENCA E SHOQERISE Tek afati i skadimit ( duhet te shkruhet –Pa Afat)
licencat e reja sipas ligjit 75/2014 Certifikata e Titullarit te subjektit nuk eshte konform ligjit
75/2014 Modeli A dhe drejtuesit teknik A1, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.17.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2 e “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi përcaktohet:
-

Licencë e shoqërisë për ushtrimin e aktivitetit lëshuar nga organet kompetente në fushën e
veprimtarisë së shërbimit privat të sigurisë fizike.

III.17.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) operatori ekonomik
ankimues “Toni
Seurity” sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
-

Licencë QKL lëshuar më datë 23.03.2015 me afat skadimi 01.08.2016

III.17.3. Referuar sa më sipër Komisioni gjykon se operatori ekonomik është në kushtet e
përmbushjes së kriterit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit pasi
Licenca e shoqërisë e paraqitur nga ankimuesi është tërëisht e vlefshme pasi është lëshuar nga
institucionet kompetente konform ligjit të ri për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike të cilit
autoriteti kontrator i referohet në arsyen e skualifikimit. Autoriteti kontraktor nuk mund të
paraqesë arsye skualifikimi të cilat tejkalojnë parashikimet ligjore dhe akoma më tej të vërë në
dyshim vlefshmërinë e dokumentave të cilat janë lëshuar konform legjislacionit në fuqi nga
organet përkatëse.
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Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes dhe
kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë,
gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e domosdoshme të vërtetohet se një operator ekonomik plotëson
kriteret e kërkuara kur ato janë në përputhje dhe në përpjesëtim me përmasat dhe natyrën e objektit
që prokurohet.
Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k qëndron.
III.18. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “nuk ka frekuenca per qytetin
Kavaje” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.18.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 4 e “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi përcaktohet:
-

Autorizim Individual për operatorin ofertues lëshuar nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare për “Radiokomunikim” konform ligjit nr.9918 datë 19.05.2008 ku
të përfshihet qyteti i kavajës zonë në të cilën operatori ekonomik konkuron soqëruar me
mandatpagesën për vitin 2016.

III.18.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) operatori ekonomik “Toni
Security” sh.p.k në përmbushje të kriterit sa më sipër ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

Autorizim AKEP nr.1839 datë 20.11.2014 me zonë mbulimi Qarkun Tiranë -45 km dhe
Qarku Durrës-45 km.

Sa më sipër konstatuar Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se Licenca e AKEP për subjketin
“Toni Security” sh.p.k mbulon me sinjal Qytetin e Kavajës në të cilën ndodhet objekti ku do të
kryhet shërbimi i sigurisë me roje private. Referuar dokumentacionit sa më sipër Komisioni
gjykon se ai është tërësisht i vlefshëm për këtë procedurë prokurimi dhe operatori ekonomik
ankimues “Toni Security” sh.p.k është në kushtet e përmbushjes së kriterit të vecantë të
kualifikimit sa më sipër.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k qëndron.
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Për sa më sipër në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “Dea Security” sh.p.k, “SSX”sh.p.k
“Eurogjici Security” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “Aulona Pol
1” sh.p.k, “Global Security” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë Për Propozime”
me Nr. REF-22293-01-26-2016 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Prokurorisë
së Rrethit Kavajë”, me fond limit 2.507.102 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 05.02.2016,
nga autoriteti kontraktor, Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Ales” sh.p.k dhe “Trezhnjeva” sh.p.k duke i skualifikuar këto operatorë.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Dea Security” sh.p.k, “SSX”sh.p.k “Eurogjici Security” sh.p.k, “Firdeus
Secuirty” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Global Security” sh.p.k
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.382 Prot; Datë 26.02.2016
Nr.402 Prot; Datë 29.02.2016
Nr. 409 Prot; Datë 29.02.2016
Nr. 445 Prot; Datë 03.03.2016

Nr.397 Prot; Datë 29.02.2016
Nr. 406 Prot; Datë 29.02.2016
Nr. 411 Prot; Datë 29.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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