KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 594/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Hektor Muçaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.11.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
skualifikimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k si dhe
kërkohet skualifikimi i operatorëve ekonomikë “A-2000” sh.p.k,
“Eurogjici Security” sh.p.k, “Kevitan” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k
“Firdeus Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Dea Security”
sh.p.k, “SSX” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k dhe
“Oktapus” sh.p.k në procedurën e prokurimit me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes dhe sigurisë fizike dhe objekteve të QSA Tiranë” me fond
limit 1.400.000 lekë (pa tvsh), i zhvilluar më datë 29.09.2014 nga
autoriteti kontraktor, Qëndra e Studimeve Albanologjike.”
“Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
skualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., si
dhe kundërshtohet kualifikimi i operatorëve ekonomikë “Kevitan”
sh.p.k, “Klaron” sh.p.k “Firdeus Security” sh.p.k, “Nazeri 2000”
sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k, “SSX” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k,
“Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Oktapus” sh.p.k.”
“Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
kualifikimin e operatorëve ekonomikë “A-2000” sh.p.k, “Eurogjici
Security” sh.p.k, “Kevitan” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k “Firdeus
Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k,
“SSX” sh.p.k, dhe “Siguria” sh.p.k, në procedurën e prokurimit me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike dhe objekteve të QSA
Tiranë” me fond limit 1.400.000 lekë (pa tvsh), i zhvilluar më datë
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29.09.2014 nga
Albanologjike.”

autoriteti

kontraktor,

Qëndra

e

Studimeve

“Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
skualifikimin e operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k në
procedurën e prokurimit me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike dhe objekteve të QSA Tiranë” me fond limit 1.400.000 lekë (pa
tvsh), i zhvilluar më datë 29.09.2014 nga autoriteti kontraktor,
Qëndra e Studimeve Albanologjike.”
“Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
kualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, në
procedurën e prokurimit me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike dhe objekteve të QSA Tiranë” me fond limit 1.400.000 lekë (pa
tvsh), i zhvilluar më datë 29.09.2014 nga autoriteti kontraktor,
Qëndra e Studimeve Albanologjike.”
“Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
skualifikimin e operatorit ekonomik “Oktapus” sh.p.k, në procedurën
e prokurimit me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike dhe
objekteve të QSA Tiranë” me fond limit 1.400.000 lekë (pa tvsh), i
zhvilluar më datë 29.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Qëndra e
Studimeve Albanologjike. Gjithashtu kërkohet skualifikimi i
operatorëve ekonomikë “A-2000” sh.p.k, “Eurogjici Security”
sh.p.k, “Kevitan” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k “Firdeus Security” sh.p.k,
“Nazeri 2000” sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k, “SSX” sh.p.k,
“Siguria” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k. ”
Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Rr. “Adem Jashari”, L.8, Pall.4, Ap.3
Tiranë

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rr. “Adem Jashari”, L.8, H.10, Pall.4, Ap.3
Tiranë

“Trezhnjeva” sh.p.k
Lagja “Partizani”, Pall.90/3, Shk.1, Ap.1
Bajram Curri

“Firdeus Security” sh.p.k
Blv. “Gjergj Fishta”, pallati i ri përballë “Diplomat 2”, H.1, K.3
Tiranë

“S.S.X” sh.p.k
Rr. “5 Maji”, Nr.17
Tiranë
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“Oktapus” sh.p.k
Rruga “Bardhok Biba”, Old Tirana Building
Tiranë

Palë e ankimuar:

Qëndra e Studimeve Albanologjike.
Tiranё

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. 1 datë
10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi
i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, znj. Vilma Kadesha,
shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në
tërësi,
V ë r e n:
I
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 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 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, 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 objektet e
ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 18.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kёrkesё pёr
propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike dhe objekteve të QSA Tiranë”
me fond limit 1.400.000 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 29.09.2014 ёshtё zhvilluar procedura e prokurimit. Në këtë procedurë kanë
marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë paraqitur çmimet e ofertave
ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “A 2000”
2. “Eurogjici Security”
3. “Kevitan”
4. “Klaron”
5. “Firdeus Security”
6. “Nazeri 2000”
7. “Dea Security”
8. “SSX”
9. “Siguria”
10. “Trezhnjeva”
11. “Oktapus”
12. “Toni Security”
13. “ICTS”

834.210 lekё, skualifikuar
899.071,8 lekë, skualifikuar
1.032.000 lekё, skualifikuar
1.242.284,89 lekё, skualifikuar
1.242.311,48 lekë, skualifikuar
1.251.350,71 lekё, kualifikuar
1.251.677,14 lekë, kualifikuar
1.251.677,14 lekë, kualifikuar
1.252.132,74, skualifikuar
1.253.428,7 lekë, kualifikuar
1.333.638 lekё, skualifikuar
1.345.889,4 lekë, skualifikuar
1.346.553,9 lekё, kualifikuar

II.3. Nё datёn 07.10.2014 operatorёt ekonomikё pjesёmarrёs, janё njoftuar elektronikisht
nga autoriteti kontraktor pёr klasifikimin pёrfundimtar tё ofertave dhe ofertuesit e
skualifikuar.
Operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k rezulton i skualifikuar pёr arsyet e mёposhtme:
“Pasqyra financiare e vitit 2011 ёshtё vetёm me vulёn e shoqёrisё dhe jo me vulёn e
tatimeve, bilancet janё kёrkuar tё kenё dhe vulёn nga administratё tatimore nё pikёn 3 tё
kapacitetit ekonomik dhe financiar tё DST.”
Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k rezulton i skualifikuar pёrsa mё poshtë:
“Cmimi i praqitur nga kjo shoqёri ёshtё nёn kufirin e ulёt monetar dhe ligjor.”
Operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k rezulton i skualifikuar pёrsa mё poshtë:
1. Konfirmimi bankar ёshtё fotokopje
2. Vёrtetimet e Sigurimeve 2012 janё fotokopje.”
Operatori ekonomik “Oktapus” sh.p.k rezulton i skualifikuar pёrsa mё poshtë:
“Cmimi pёr njё roje ёshtё nёn kufirin e ulёt ligjor.”
II.4. Nё datёn 09.10.2014 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k., ka paraqitur ankesё
pranё autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij. Gjithashtu kërkohet
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skualifikimi i operatorëve ekonomikë “A-2000” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k,
“Kevitan” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k “Firdeus Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Dea
Security” sh.p.k, “SSX” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Oktapus” sh.p.k,
me pretendimin se ofertat e tyre janё nёn koston minimale ligjore, duke mosllogaritur
shtesёn e pagёn prej 50%.
II.4.1. Në datën 14.10.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.4.2. Në datën 16.10.2014 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.
II.5. Nё datёn 09.10.2014 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesё pranё autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij nga procedura e
prokurimit si dhe kundërshtohet kualifikimi i operatorëve ekonomikë “Kevitan” sh.p.k,
“Klaron” sh.p.k “Firdeus Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k,
“SSX” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Oktapus” sh.p.k me pretendimin
se ofertat e tyre janё nёn koston minimale ligjore pasi nuk kanё pasqyruar rritjen prej 50% tё
pagёs minimale.
II.5.1 Në datën 14.10.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke mos e
pranuar ankesën.
II.5.2. Në datën 17.10.2014 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesё pranё Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.6. Nё datёn 13.10.2014 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesё pranё
autoritetit kontraktor. Nё ankesё pretendohet se operatorët ekonomikë “A-2000” sh.p.k,
“Eurogjici Security” sh.p.k, “Kevitan” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k “Firdeus Security” sh.p.k,
“Nazeri 2000” sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k, “SSX” sh.p.k, dhe “Siguria” sh.p.k, kanё
paraqitur oferta nёn koston ligjore. Gjithashtu pretendohet se shoqёria “Dea Security”
sh.p.k sallёn operative e ka me n/kontratё me shoqёrinё “Nazeri 2000” sh.p.k, duke pёrbёrё
arsye shtesё pёr skualifikimin e kёtyre dy shoqёrive.
II.6.1. Nё datёn 14.10.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.6.2. Nё datёn 21.10.2014 opertori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesё
pranё Komisionit tё Prokurimit Publik, duke parashtruar tё njёjtat pretendime si edhe nё
autoritetin kontraktor.
II.7. Nё datёn 08.10.2014 operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k ka paraqitur ankesё
pranё autoritetit kontraktor. Nё ankesё kundёrshtohet argumenti i skualifikimit tё tij sipas sё
cilёs konfirmimi bankar dhe vёrtetimi i sigurimeve shoqёrore 2012 janё fotokopje.
II.7.1. Nё datёn 14.10.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.

5

II.7.2. Nё datёn 21.10.2014 operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit Publik me tё njёjtat pretendime si edhe nё autoritetin
kontraktor.
II.8. Nё datёn 13.10.2014 operatori ekonomik “S.S.X” sh.p.k ka paraqitur ankesё pranё
autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k me pretendimin se oferta e paraqitur nga ky i fundit ёshtё nёn koston minimale
ligjore.
II.8.1. Nё datёn 14.10.2014 autoriteti i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e refuzuar
ankesёn.
II.8.2. Nё datёn 23.10.2014 operatori ekonomik “S.S.X” sh.p.k ka paraqitur ankesё pranё
Komisionit tё Prokurimit Publik, duke parashtruar tё njёjtin pretendim si edhe nё autoritetin
kontraktor.
II.9. Nё datёn 14.10.2014 operatori ekonomik “Oktapus” sh.p.k ka paraqitur ankesё pranё
autoritetit kontraktor, duke kundёrshtuar skualifikimin e tij nga proceduara e mёsipёrme e
prokurimit. Gjithashtu pretendohet se operatorët ekonomikë “A-2000” sh.p.k, “Eurogjici
Security” sh.p.k, “Kevitan” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k “Firdeus Security” sh.p.k, “Nazeri 2000”
sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k, “SSX” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k, kanё
paraqitur oferta nёn koston ligjore.
II.9.1. Nё datёn 21.10.2014 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesё.
II.9.2. Nё datёn 31.10.2014 operatori ekonomik “Oktapus” sh.p.k ka paraqitur ankesё pranё
Komisionit tё Prokurimit Publik, me objekt tё njёjtё si edhe nё autoritetin kontraktor.
II.10. Në datat 23.10.2014, 29.10.2014 dhe 07.11.2014 janë protokolluar në Komisionin e
Prokurimit Publik shkresat e autoritetit kontraktor përkatësisht me nr. 528/1 prot, nr.534/1
prot., dhe nr. 552/1 prot., bashkëngjitur dokumentacioni që jep informacion mbi zhvillimin
e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesave nga ky autoritet kontraktor.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave dhe dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankesave, si dhe pas
shqyrtimit të informacionit e dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e ngritura nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k,
sqarojmë se:
III.1.1.Lidhur me pretendimin e ankimuesit pёr skualifikimin e tij tё padrejtё nga procedura
e mёsipёrme e prokurimit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.1.1.1 Ankimuesi “Toni Security” sh.p.k rezulton i skualifikuar nga Komisioni i
Vlerёsimit tё Ofertave pёr arsyet e mёposhtme:
“Pasqyra financiare e vitit 2011 ёshtё vetёm me vulёn e shoqёrisё dhe jo me vulёn e
tatimeve, bilancet janё kёrkuar tё kenё dhe vulёn nga administratё tatimore nё pikёn 3 tё
kapacitetit ekonomik dhe financiar tё DST.”
III.1.1.2. Nё shtojcёn 6 “Kriteret e vecanta tё kualifikimit”, “Kapaciteti ekonomik e
financiar”, pika 3, nga ana e autoritetit kontraktor ёshtё kёrkuar:
“Bilance tё certifikuara dhe tё vulosura nga Administrata Tatimore pёr vitin 2011, 2012 dhe
2013.”
III.1.1.3. Operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k, nё plotёsim tё kёrkesёs sё mёsipёrme
tё autoritetit kontraktor ka paraqitur pasqyrat financiare pёr tre vitet, si mё poshtё:
1. Pasqyrat financiare të vitit 2011, dorëzuar në administratën tatimore datë
02.03.2012, me nr.81 prot.
2. Pasqyrat financiare të vitit 2012, dorëzuar në administratën tatimore datë
08.03.2013, të cilat përmbajnë nr. 663 të protokollit si dhe vulën e Drejtorisë
Rajonale Tatimore Tiranё nё cdo faqe. Bilanci i vitit 2012 pёrmban edhe tё dhёnat
financiare tё vitit 2011.
3. Pasqyrat financiare të vitit 2013, dorëzuar në administratën tatimore datë
18.03.2014, të cilat përmbajnë nr. 6440 të protokollit si dhe vulën e Drejtorisë
Rajonale Tatimore Tiranё nё cdo faqe.
III.1.1.4. 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... .”
Lidhur me sa më sipër, Komisioni gjykon se, operatori ekonomik e ka plotësuar detyrimin e
vendosur nga vetë autoriteti kontraktor, për paraqitjen e dokumentacionit i cili vërteton
kapacitetin e duhur ekonomik dhe financiar të tij, për përmbushjen me sukses të kontratës.
Nëse komisioni i vlerësimit të ofertave do të kishte dyshime në lidhje me vërtetësinë në
përmbajtje apo rregullsinë e këtyre dokumentave, duhet, dhe mund të kishte kryer
verifikimet e nevojshme pranë autoriteteve tatimore, sic parashikohet në pikën 1, neni 53 të
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, ku përcaktohet se:
Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e
tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave”, si dhe në
shkronjën (gj), pika 4 e Kreut V të VKM-së nr 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit
publik” i ndryshuar përcaktohet se: Nëse ka dyshime, autoriteti kontraktor verifikon
dokumentacionin e dorëzuar nga ofertuesit.
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Pёrsa mё sipёr, pretendimi i operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k pёr skualifikimin e
tij pёr bilancin e vitit 2011 qёndron.
III.1.2. Lidhur me pretendimin e dytë të operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k, përsa
u përket ofertave ekonomike “A-2000” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Kevitan” sh.p.k,
“Klaron” sh.p.k “Firdeus Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k,
“SSX” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Oktapus” sh.p.k,, pjesëmarrës në
procedurën e mësipërme të prokurimit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.2.1. 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... .”
III.1.2.2. Nëse një apo disa oferta vlerësohen anomalisht të ulta, 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-së.
III.1.2.3. Në respekt të legjislacionit për prokurimin publik dhe të precedentit të vendosur
me vendimin K.P.P 1/2013, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në një procedurë
prokurimi për kryerjen e shërbimit të ruajtjes me roje civile të objekteve, Komisioni i
Vlerësimit të Ofertave pranë autoritetit kontraktor ka detyrimin ligjor të shqyrtojë dhe
vlerësojë ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin të gjitha
kërkesat ligjore, administrative e kualifikuese dhe/ose që nuk janë me çmim anomalisht të
ulët, sipas formulës së përcaktuar në rregullat e prokurimit publik.
Në këtë kontekst, autoritetet kontraktore janë në të drejtën e tyre të kërkojnë
preventivin/analizën e kostos, duke përfshirë në të të gjithë elementët e parashikuar nga ligji
dhe, në bazë të tyre të gjykojë ofertat e paraqitura duke përzgjedhur ofertën më të mirë e që
garanton një kontratë të suksesshme.
III.1.2.4. Komisioni i Prokurimit Publik, edhe njëherë vëren pozitën specifike të autoritetit
kontraktor si subjekt drejtpërdrejt përfitues i shërbimit të ofruar nga ofertuesi fitues dhe
përgjegjës për monitorimin e zbatimit me sukses të kontratës sipas legjislacionit në fuqi. Me
“zbatim të suksesshëm të kontratës”, Komisioni i Prokurimit Publik, përpara së gjithash,
kupton një shërbim të realizuar edhe në respekt të të gjitha zërave të preventivit të kërkuar
nga autoriteti.
Përfundimisht, në rast se ofertat e kualifikuara nuk rezultojnë anomalisht të ulta si dhe nuk
evidentohen shkelje të atij karakteri që të konsiderohen haptazi në kundërshtim me ligjin, të
tilla që të ndikojnë në mirëpërdorimin e fondeve publike, si qëllim parësor të Ligjit nr.9643,
datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (të ndryshuar), autoriteti kontraktor duhet të lidhë
kontratë me ofertuesin i cili ka paraqitur ofertën më të mirë në përputhje me nenin 55 të këtij
ligji.
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III.1.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se, është rasti të ritheksojë jurisprudencën
e tij tashmë të konsoliduar e të lënë në fuqi edhe nga pushteti gjyqësor se, në procedurat e
prokurimit publik me objekt ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve ai do t’i qëndrojë
vendimit të autoritetit kontraktor:
a) si në rastin kur ky i fundit ka kërkuar në DS preventiv/analizë kostoje dhe i ka vlerësuar
ofertuesit mbi zërat përkatës, ashtu edhe
b) në rastin kur, megjithëse ka kërkuar preventiv/analizë kostoje, në vendimin përfundimtar
ka konkluduar bazuar mbi ofertën totale.
Kjo, në kuptim e respekt të qëllimit të evidentuar nga neni 1 i LPP që synon të sigurojë një
trajtim të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesmarrës në
një procedurë prokurimi.
Përndryshe, vendimet e autoriteteve kontraktore, të marra në kundërshtim me sa mësipër, do
të konsiderohen të gabuara nga Komisioni dhe do të rishikohen administrativisht prej tij.
III.1.2.6. Në rastin konkret, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar që shërbimi i
ruajtjes me roje të kryhet për 85 ditë në dy vendroje me tre turne me 5 roje/vendroje. Rojet
duhet tё jenё tё armatosur dhe me uniformё.
Gjithashtu rezulton se nga autoriteti kontraktor në Shtojcën 6, “Kapaciteti ekonomik e
financiar”, pika 5, është kërkuar si më poshtë:
“Operatori ekonomik bashkë me ofertën ekonomike duhet të paraqesë analizën e kostos me
bazën ligjore dhe përllogaritjet konkrete të cdo elementi të kostos, (në lidhje me pagën,
shtesat mbi pagën, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, shpenzimet për armatimin,
shpenzimet për uniformën, radio ndërlidhjen dhe fitimin e shoqërisë).
III.1.2.7. Në mbështetje të nenit 2, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, “Parimet e përgjithshme”, ku parashikohet shprehimisht se:
"Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me këto parime të
përgjithshme :a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve;b)
transparencë në procedurat e prokurimit; c) barazi në trajtimin e kërkesave dhe të
detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve” Komisioni i Prokurimit Publik
mori në shqyrtim ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë të kualifikuar nga autoriteti
kontraktor si dhe të operatorëve ekonomikë ankimues që pretendojnë të kualifikohen nga
KPP-ja.
Nga ky shqyrtim rezultoi se ofertat ekonomikë të operatorëve ekonomikë të mëposhtëm janë
nën koston ligjore pasi:
Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k në llogaritjet e bëra për koston e një roje në
muaj, nuk ka marrë parasysh shtesën e pagës 50% mbi pagën bazë, bazuar në Ligjin nr.
75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g”, ku është përcaktuar
se: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind më e madhe
se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.” Për pasojë edhe
shtesat mbi pagë për turnin e dytë e tretë dhe kontributi i sigurimeve shoqërore e
shëndetësore rezultojnë nën minimumin ligjor.
Operatori ekonomik “Oktapus” sh.p.k ka përllogaritur nën kosto ligjore shtesat e turnit të
dytë dhe të tretë, ndërsa shoqëria “Nazeri 2000” sh.p.k ka përllogaritur nën kosto shtesën e
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turnit të tretё për një roje në muaj. Operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k ka
përllogaritur nën kosto zërin “Shpenzime armatimi”.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k, qëndron
përsa i përket ofertave ekonomike të operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k
“Nazeri 2000” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k dhe “Firdeus Security” sh.p.k dhe nuk qëndron
pretendimi për operatorët ekonomikë “S.S.X” sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k dhe
“Trezhnjeva” sh.p.k.
Ndërsa pretendimet e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k, për ofertat ekonomike
të operatorëve ekonomikë “A-2000” sh.p.k, “Kevitan” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k dhe “Siguria”
sh.p.k nuk do të merren në shqyrtim, pasi këta operatorë ekonomikë rezultojnë të
skualifikuar nga ana e KVO-së dhe nuk kanë paraqitur kundërshtim për skualifikimin e tyre
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, sqarojmë
se:
III.2.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për skualifikimin e tij të padrejtë, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1.1. Operatori ekonomik “Eurogjici Security” rezulton i skualifikuar me argumentin
se:
“Cmimi i praqitur nga kjo shoqёri ёshtё nёn kufirin e ulёt monetar dhe ligjor.”
III.2.1.2. Lidhur me këtë pretendim Komisioni i Prokurimit Publik i qëndron argumentit të
dhënë në pikën III.1.1. të arsyetimit sipas të cilës ky operator ekonomik në llogaritjet e bëra
për koston e një roje në muaj, nuk ka marrë parasysh shtesën e pagës 50% mbi pagën bazë,
bazuar në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k nuk qëndron.
III.2.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k për
operatorët ekonomikë “Kevitan” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k “Firdeus Security” sh.p.k, “Nazeri
2000” sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k, “SSX” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k
dhe “Oktapus” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.2.1 Në Vendimin KPP 7/2013, Komisioni i Prokurimit Publik është shprehur 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.
III.2.2.2. Neni 63, pika 1 e LPP-së 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
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KPP, ankimuesi sërish nuk do të arrinte të realizonte 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, ndaj dhe pretendimi i
mësipërm i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, nuk do të merret në shqyrtim.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomi “Trezhnjeva” sh.p.k, sqarojmë se:
III.3.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesi sipas së cilës operatorët ekonomikë “A-2000”
sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Kevitan” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k “Firdeus Security”
sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k, “SSX” sh.p.k, dhe “Siguria” sh.p.k,
kanё paraqitur oferta nёn koston ligjore, Komsioni i Prokurimit Publik i qëndron
argumentimit të dhënë në pikën III.1.1. të arsyetimit.
III.3.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit sipas së cilës shoqёria “Dea Security” sh.p.k
sallёn operative e ka me n/kontratё me shoqёrinё “Nazeri 2000” sh.p.k, duke pёrbёrё arsye
shtesё pёr skualifikimin e kёtyre dy shoqёrive, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se,
pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk legjitimohet pasi, interesi i tij i ligjshëm,
nuk ka sesi të dëmtohet nga kualifikimi apo skualifikimi i operatorëve ekonomikë “Dea
Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k në këtë procedurë prokurimi, në kushtet kur
shoqëria “S.S.X” sh.p.k, rezulton të mbetet e kualifikuar nga autoriteti kontraktor dhe nga
KPP-ja, e si rrjedhim, trajtimi i pretendimit të mësipërm nuk sjell ndonjë interes në favor të
operatorit ekonomik ankimues.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k përsa i përket
arsyes së skualifikimit të tij sipas sё cilёs konfirmimi bankar dhe vёrtetimi i sigurimeve
shoqёrore 2012 janё fotokopje, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se trajtimi i ankesës
nuk ka ndikim mbi fatin e cështjes në kushtet kur ky operator rezulton i skualifikuar nga
KPP-ja, nisur nga trajtimi i pretendimeve të operatorëve të tjerë ankimues për këtë shoqëri
(pika III.1.1 e arsyetimit), ndaj nuk do të merret në shqyrtim për ekonomi administrative.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “S.S.X” sh.p.k sipas sё cilit operatori
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ofertё nёn koston minimale ligjore, Komisioni
i Prokurimit Publik gjykon se ky pretendim qёndron, bazuar nё argumentimin e dhёnё nё
pikёn III.1.1. tё arsyetimit.
III.6. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Oktapus” sh.p.k, përsa i përket arsyes
së skualifikimit të tij pasi, cmimi pёr njё roje ёshtё nёn kufirin e ulёt ligjor, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se ky pretendim nuk qёndron, bazuar nё argumentimin e dhёnё nё
pikёn III.1.1. tё arsyetimit sipas tё cilit operatori ekonomik “Oktapus” sh.p.k ka
përllogaritur nën kosto ligjore shtesat e turnit të dytë dhe të tretë.

Përsa mësipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM 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, njëzëri
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Toni Security”
sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k,
dhe “Oktapus” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike dhe objekteve të QSA Tiranë” me
fond limit 1.400.000 lekë (pa tvsh), i zhvilluar më datë 29.09.2014 nga autoriteti
kontraktor, Qëndra e Studimeve Albanologjike.
2. Tё pranojё ankesёn e operatorit ekonomik “S.S.X” sh.p.k.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër,
duke e skualifikuar këtё operator.
4. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “Toni Security” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër,
duke e kualifikuar këtё operator.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
6. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “S.S.X” sh.p.k.
7. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1681 Protokolli
Nr. 1682 Protokolli
Nr. 1690 Protokolli
Nr. 1691 Protokolli
Nr. 1706 Protokolli
Nr. 1740 Protokolli

Datë
Datë
Datë
Datë
Datë
Datë

17.10.2014
17.10.2014
21.10.2014
21.10.2014
23.10.2014
31.10.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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