VENDIM
K.P.P. 626/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 25.09.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e
operatorëve ekonomikë “Siguria” shpk, “Eurogjici Security” shpk
“Snajper Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk, “Res-03” shpk
“Ales” shpk, “Dea Security” shpk, “Vrana Security Group” shpk
“Toni-Security” shpk, “Firdeues Security” shpk, “S.S.X” shpk
“Oktapus Security” shpk, “Internacional Security Albania” shpk
dhe “Aulona Pol 1” shpk në procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozim”, me Nr. REF-63439-04-18-2018, me objekt: “Shërbim i
ruajtjes dhe sigurisë fizike për godinën dhe magazinat e KQZ-së”–
Marrëveshje Kuadër-me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet
janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 5.855.795
lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 18.05.2018, nga autoriteti
kontraktor Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, Tiranë.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me kualifikimin e
operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” shpk, “Snajper
Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk, “RES-03” shpk, “Ballazhi”
shpk, “Ales” shpk , “Dea Security” shpk, “Vrana Security” shpk
“Toni Security” shpk, “Firdeus Security” shpk, “Oktapus Security”
shpk, “S.S.X” shpk, “Aulona Pol 1” shpk në procedurën e
mësipërme të prokurimit.
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Gjithashtu ankimuesi “International Security Albania” shpk
pretendon mbetjen të skualifikuar dhe shtimin e arsyeve të
skualifikimit për operatorët ekonomik “Start 2000” shpk, “Kurti
Security” shpk, “Arbana” sha dhe “Leksi Security” shpk, në
procedurën e mësipërme të prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me skualifikimin e
operatorit ekonomik “Arbana” sh.a në procedurën e prokurimite
mësipërmë të prourimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me skualifikimin e
operatorit ekonomik “Leksi Security” shpk në procedurën e
prokurimite mësipërmë të prourimit.
Autoriteti kontraktor:

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, Tiranë.
Rruga: “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë.

Ankimues

“Myrto Security” sh.p.k
Lagjia “Kastriot”, Rruga “Brigada e 11 Sulmuese” Godina e
Albtelecom, Fier.
“International Security Albania” sh.p.k
Blv “Zogu 1”, Pall. Nr.55/1, Shk.1, Kati.2, Ap.9 (përballë Cirkut
Kombëtar), Tiranë.
“Arbana” sh.a
Rruga “Asim Vokshi”, Pall.33, Shk.4, Ap.2, Tiranë
“Leksi Security” shpk
Rruga ‘Barrikadave”, Lagja 9-katëshe, Pall. Albontario,
Kati.1, Tiranë

Subjekte të interesuar:

“Siguria” sh.p.k
Rruga “Frederik Shiroka”, Njësia Bashkiake Nr.7, Godina nr.14
ish-Shtëpia Botuese “8-Nëntori”), Tiranë.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
Rruga “Adem Jashari”, Lagjia.18, H.10, Ap.3, Tiranë
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“Snajper Security” shpk
Lagji “Pjeter Budi”, Rruga “Kont Urani”, ngjitur me Gjykatën e
Rrethit Gjyqsor, Mat.
“Nazeri 2000” shpk
Adresa: Rruga “Kavajës”, Qëndra Condor, kati II, Tiranë.
“RES 03” shpk
Lagjia “Minatori”, Bulqizë, Dibër.
“Ales” shpk
Njësia Bashkiake nr.5, Sheshi “Willson”, pallati “Sigma”
apartamenti nr.4, kati 3-të, Tiranë.
“Dea Security” sh.p.k
Rruga:”Ndre Mjeda”, Qëndra Polifunksionale, Kati I, Tiranë.
“Vrana Security Group” shpk
Rruga Bulevardi Kryesor, hyrja 1, apartamenti 1, Zona Kadastrale
8514, Nr.Pasurie 4/107-1-1, Durrës.
“Toni Security” shpk
Njësia bashkiake nr.5, Rruga “Lidhja e Prizrenit”, zona kadastrale
8270, P.10/1, kati i pare, Tiranë.
“Firdeus Security” shpk
Bulevardi “Gjergj Fishta”, pallat i ri përballå Diplomat 2, kati i 3
hyrja e parë, Tiranë.
“Oktapus Security” shpk
Rruga “Bardhok Biba”, OLD Tirana Bulding, Tiranë.
“S.S.X” shpk
Rruga “5 Maji”, brenda ish-ndërrmarrjes kimike, Tiranë
“Aulona Pol 1” sh.p.k
Adresa: Sheshi “Wilson”, Rruga “Sulejman Delvina”, Pallati
Aulona Pol 1, kati IV, Tiranë.
Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues; Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar; Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
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organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,
i ndryshuar.
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
interes për të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të
shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në Ligjin Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.4. Operatorët ekonomikë “Myrto Security” shpk, “International Security Albania” shpk dhe
“Arbana” sh.a, kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor
dhe Komisionit të Prokurimit Publik. Ndërsa operatori ekonomik “Leksi Security” shpk nuk ka
respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës të
operatorëve ekonomikë ankimues “Myrto Security” shpk, “International Security Albania” shpk
dhe “Arbana” sh.a.
II
Rrethanat e çështjes
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II.1. Në datën 19.04.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr. REF-63439-04-18-2018, me objekt: “Shërbim i
ruajtjes dhe sigurisë fizike për godinën dhe magazinat e KQZ-së”–Marrëveshje Kuadër-me një
operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit
5.855.795 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 18.05.2018, nga autoriteti kontraktor Komisioni
Qëndror i Zgjedhjeve, Tiranë.
II.2. Në datën 18.05.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët
referuar dokumentacionit të autoritetit kontraktor, kanë paraqitur ofertat ekonomike, përkatësisht
si më poshtë:
1. “Start 2000” shpk
2. “Kurti Security” shpk
3. “Arbana” sha
4. “Leksi Security” shpk
5. “Siguria” shpk
6. “Eurogjici Security” shpk
7. “Snajper Security” shpk
8. “Nazeri 2000” shpk
9. “RES-03” shpk
10. “Ballazhi” shpk
11. “Ales” shpk
12. “Dea Security” shpk
13. “Vrana Security” shpk
14. “Toni Security” shpk
15. “Firdeus Security” shpk
16. “Oktapus” shpk
17. “S.S.X” shpk
18. “International Security Albania” shpk
19. “Aulona Pol 1” shpk
20. “Myrto Security” shpk
21. “Trezhnjeva” shpk
22. “Oktapus 1 Security” shpk

5827740.35 lekë
5830662.56 lekë
5831739.00 lekë
5831852.88 lekë
5831852.90 lekë
5831852.90 lekë
5831852.90 lekë
5831852.90 lekë
5831852.90 lekë
5831852.90 lekë
5831852.90 lekë
5831852.90 lekë
5831852.90 lekë
5831852.90 lekë
5831852.90 lekë
5831852.90 lekë
5831852.90 lekë
5831852.90 lekë
5831852.90 lekë
5852017,20 lekë
5852017,20 lekë
5852017,20 lekë

Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Skualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar
Kualifikuar

II.3. Në datën 25.05.2018 operatori ekonomik “International Security Albania” shpk është
njoftuar elektronikisht për klasifikimin e ofertave, si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi.
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II.4. Në datën 31.05.2018, operatori ekonomik “International Security Albania” shpk ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me
kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” shpk, “Snajper Security” shpk,
“Nazeri 2000” shpk, “RES-03” shpk, “Ballazhi” shpk, “Ales” shpk , “Dea Security” shpk,
“Vrana Security” shpk, “Toni Security” shpk, “Firdeus Security” shpk, “Oktapus” shpk, “S.S.X”
shpk dhe “Aulona Pol 1” shpk, duke kërkuar skualifikimin e tyre, si dhe mbetjen të skualifikuar
dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë “Start 2000” shpk, “Kurti
Security” shpk, “Arbana” sha dhe “Leksi Security” shpk, në mënyrë të përmbledhur me
argumentet si më poshtë vijon:
“International Security Albania” shpk, mori pjesë në procedurën e prokurimit “Shërbim i
ruajtjes dhe sigurisë fizike për godinën dhe magazinat e KQZ-së”–Marrëveshje Kuadër-me një
operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit
5.855.795 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 18.05.2018, nga autoriteti kontraktor Komisioni
Qëndror i Zgjedhjeve, Tiranë.
U njohëm me vlerësimin e bërë nga KVO në sistemin e APP-së më datë 25.05.2018.
Referuar neni 63, pika 2, të LPP si person i interesuar bazuar në vlerësimin e mësipërm
kundërshtojmë vlerësimin e bërë nga KVO për kualifikimin e operatorëve ekonomikë, “Eurogjici
Security” shpk, “Snajper Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk, “RES-03” shpk, “Ballazhi” shpk,
“Ales” shpk , “Dea Security” shpk, “Vrana Security” shpk, “Toni Security” shpk, “Firdeus
Security” shpk, “Oktapus” shpk, “S.S.X” shpk, “Aulona Pol 1” shpk.
Operatorët ekonomikë të lartëpërmendur nuk plotësojnë kriteret për kualifikim dhe konkretisht si
më poshtë:
Së pari:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk, pasi nuk plotëson
kriterin e dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, Pika.2,
ku përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Akti i Miratimit të Qendrës së
Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe
Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik, i vitit
2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 oresh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017).”
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Sipas informacionit që kemi operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk, nuk ka 5-punonjës
në qëndrën e konrollit të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, si dhe ka ngjarje
dhe masa administrative për vitin 2017.
Referuar nenit 46, të LPP dhe nenit 53 të LPP që parashikon kundërshtojmë kualifikimin e
shoqërisë “Eurogjici Security” shpk.
Përsa më sipër, operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk duhet të skualifikohet nga kjo
procedurë.
Së dyti:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Snajper Security” shpk, pasi nuk plotëson
kriterin e dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti ligjor”, Pika.3,
ku përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Çertifikata për punonjës shërbimi
në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave
për të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”
Rezulton se lista emërore operatorit ekonomik “Snajper Security” shpk, e lëshuar nga Drejtoria
e Policisë së Qarkut Tiranë nuk përmbush kriterin për 15-çertifikata të vlefshme brenda afatit 4vjeçar.
Gjithashtu operatori ekonomik “Snajper Security” shpk, nuk plotëson kriterin e dhënë në
Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, Pika.2, ku përcaktohet se
operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar
nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës
mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik, i vitit 2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 oresh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017).”
Sipas informacionit rezulton se në vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Qarkut Tiranë për operatorin ekonomik “Snajper Security” shpk, nuk ka 5-punonjës në qëndrën
e kontrollit të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë.
Së treti:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk, pasi nuk plotëson
kriterin e dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, Pika.2,
ku përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Akti i Miratimit të Qendrës së
Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe
Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik, i vitit
2018 .
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Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 oresh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017).”
Sipas informacionit që kemi operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk, nuk ka 5-punonjës në
qëndrën e konrollit të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, si dhe ka ngjarje dhe
masa administrative për vitin 2017.
Së katërti:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “RES-03” shpk, pasi nuk plotëson kriterin e
dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti ligjor”, Pika.3, ku
përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Çertifikata për punonjës shërbimi në
fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për
të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”
Rezulton se lista emërore operatorit ekonomik “RES-03” shpk, e lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë nuk përmbush kriterin për 15-çertifikata të vlefshme brenda afatit 4vjeçar.
Gjithashtu operatori ekonomik “RES-03” shpk, nuk plotëson kriterin e dhënë në Shtojcën.8,
‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, Pika.2, ku përcaktohet se operatorë
ekonomikë duhet të paraqesin: “Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e
Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e
ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik, i vitit 2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 oresh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017).”
Sipas informacionit rezulton se në vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Qarkut Tiranë për operatorin ekonomik “RES-03” shpk, nuk ka 5-punonjës në qëndrën e
kontrollit të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë.
Së pesti:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Ballazhi” shpk, pasi nuk plotëson kriterin e
dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti ligjor”, Pika.3, ku
përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Çertifikata për punonjës shërbimi në
fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për
të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”

8

Rezulton se lista emërore operatorit ekonomik “Ballazhi” shpk, e lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë nuk përmbush kriterin për 15-çertifikata të vlefshme brenda afatit 4vjeçar.
Gjithashtu operatori ekonomik “Ballazhi” shpk, nuk plotëson kriterin e dhënë në Shtojcën.8,
‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, Pika.2, ku përcaktohet se operatorë
ekonomikë duhet të paraqesin: “Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e
Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e
ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik, i vitit 2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 oresh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017).”
Sipas informacionit rezulton se në vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Qarkut Tiranë për operatorin ekonomik “Ballazhi” shpk, nuk ka 5-punonjës në qëndrën e
kontrollit të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë.
Së gjashti:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Ales” shpk, pasi nuk plotëson kriterin e
dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti ligjor”, Pika.3, ku
përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Çertifikata për punonjës shërbimi në
fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për
të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”
Rezulton se lista emërore operatorit ekonomik “Ales” shpk, e lëshuar nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut Tiranë nuk përmbush kriterin për 15-çertifikata të vlefshme brenda afatit 4-vjeçar.
Gjithashtu operatori ekonomik “Ales” shpk, nuk plotëson kriterin e dhënë në Shtojcën.8,
‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, Pika.2, ku përcaktohet se operatorë
ekonomikë duhet të paraqesin: “Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e
Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e
ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik, i vitit 2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 oresh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017).”
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Sipas informacionit rezulton se në vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Qarkut Tiranë për operatorin ekonomik “Ales” shpk, nuk ka 5-punonjës në qëndrën e kontrollit
të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë.
Së shtati:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Dea Security” shpk, pasi nuk plotëson
kriterin e dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti ligjor”, Pika.3,
ku përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Çertifikata për punonjës shërbimi
në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave
për të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”
Rezulton se lista emërore operatorit ekonomik “Dea Security” shpk, e lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë nuk përmbush kriterin për 15-çertifikata të vlefshme brenda afatit 4vjeçar.
Gjithashtu operatori ekonomik “Dea Security” shpk, nuk plotëson kriterin e dhënë në
Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, Pika.2, ku përcaktohet se
operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar
nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës
mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik, i vitit 2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 oresh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017).”
Sipas informacionit rezulton se në vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Qarkut Tiranë për operatorin ekonomik “Dea Security” shpk, nuk ka 5-punonjës në qëndrën e
kontrollit të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë.
Së teti:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Vrana Security” shpk, pasi nuk plotëson
kriterin e dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti ligjor”, Pika.3,
ku përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Çertifikata për punonjës shërbimi
në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave
për të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”
Rezulton se lista emërore operatorit ekonomik “Vrana Security” shpk, e lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë nuk përmbush kriterin për 15-çertifikata të vlefshme brenda afatit 4vjeçar.
Gjithashtu operatori ekonomik “Vrana Security” shpk, nuk plotëson kriterin e dhënë në
Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, Pika.2, ku përcaktohet se
operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar
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nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës
mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik, i vitit 2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 oresh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017).”
Sipas informacionit rezulton se në vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Qarkut Tiranë për operatorin ekonomik “Vrana Security” shpk, nuk ka 5-punonjës në qëndrën e
kontrollit të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë.
Së nënti:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Toni Security” shpk, pasi nuk plotëson
kriterin e dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti ligjor”, Pika.3,
ku përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Çertifikata për punonjës shërbimi
në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave
për të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”
Rezulton se lista emërore operatorit ekonomik “Toni Security” shpk, e lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë nuk përmbush kriterin për 15-çertifikata të vlefshme brenda afatit 4vjeçar.
Gjithashtu operatori ekonomik “Toni Security” shpk, nuk plotëson kriterin e dhënë në
Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, Pika.2, ku përcaktohet se
operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar
nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës
mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik, i vitit 2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 oresh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017).”
Sipas informacionit rezulton se në vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Qarkut Tiranë për operatorin ekonomik “Toni Security” shpk, nuk ka 5-punonjës në qëndrën e
kontrollit të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë.
Së dhjeti:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Firdeus Security” shpk, pasi nuk plotëson
kriterin e dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti ligjor”, Pika.3,
ku përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Çertifikata për punonjës shërbimi
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në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave
për të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”
Rezulton se lista emërore operatorit ekonomik “Firdeus Security” shpk, e lëshuar nga Drejtoria
e Policisë së Qarkut Tiranë nuk përmbush kriterin për 15-çertifikata të vlefshme brenda afatit 4vjeçar.
Gjithashtu operatori ekonomik “Firdeus Security” shpk, nuk plotëson kriterin e dhënë në
Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, Pika.2, ku përcaktohet se
operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar
nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës
mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik, i vitit 2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 oresh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017).”
Sipas informacionit rezulton se në vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Qarkut Tiranë për operatorin ekonomik “Firdeus Security” shpk, nuk ka 5-punonjës në qëndrën
e kontrollit të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë.
Së njëmbëdhjeti:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Oktapus” shpk, pasi nuk plotëson kriterin e
dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti ligjor”, Pika.3, ku
përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Çertifikata për punonjës shërbimi në
fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për
të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”
Rezulton se lista emërore operatorit ekonomik “Oktapus” shpk, e lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë nuk përmbush kriterin për 15-çertifikata të vlefshme brenda afatit 4vjeçar.
Gjithashtu operatori ekonomik “Oktapus” shpk, nuk plotëson kriterin e dhënë në Shtojcën.8,
‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, Pika.2, ku përcaktohet se operatorë
ekonomikë duhet të paraqesin: “Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e
Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e
ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik, i vitit 2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 oresh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017).”
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Sipas informacionit rezulton se në vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Qarkut Tiranë për operatorin ekonomik “Oktapus” shpk, nuk ka 5-punonjës në qëndrën e
kontrollit të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë.
Së dymbëdhjeti:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “S.S.X” shpk, pasi nuk plotëson kriterin e
dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti ligjor”, Pika.3, ku
përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Çertifikata për punonjës shërbimi në
fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për
të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”
Rezulton se lista emërore operatorit ekonomik “S.S.X” shpk, e lëshuar nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut Tiranë nuk përmbush kriterin për 15-çertifikata të vlefshme brenda afatit 4-vjeçar.
Gjithashtu operatori ekonomik “S.S.X” shpk, nuk plotëson kriterin e dhënë në Shtojcën.8,
‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, Pika.2, ku përcaktohet se operatorë
ekonomikë duhet të paraqesin: “Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e
Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e
ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik, i vitit 2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 oresh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017).”
Sipas informacionit rezulton se në vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Qarkut Tiranë për operatorin ekonomik “S.S.X” shpk, nuk ka 5-punonjës në qëndrën e kontrollit
të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë
Së trembëdhjeti:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” shpk, pasi nuk plotëson
kriterin e dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti ligjor”, Pika.3,
ku përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Çertifikata për punonjës shërbimi
në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave
për të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”
Rezulton se lista emërore operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” shpk, e lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë nuk përmbush kriterin për 15-çertifikata të vlefshme brenda afatit 4vjeçar.
Gjithashtu operatori ekonomik “Aulona Pol 1” shpk, nuk plotëson kriterin e dhënë në
Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, Pika.2, ku përcaktohet se
operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar
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nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës
mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik, i vitit 2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 oresh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017).”
Sipas informacionit rezulton se në vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Qarkut Tiranë për operatorin ekonomik “Aulona Pol 1” shpk, nuk ka 5-punonjës në qëndrën e
kontrollit të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë
Së katërmbëdhjeti:
Kërkojmë shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë pasi nuk plotësojnë
kriterin e dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti ligjor”, Pika.3,
ku përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Çertifikata për punonjës shërbimi
në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave
për të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë”
Rezulton se listat emërore të vërtetimeve të performancës të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut Tiranë për secilin prej operatorëve ekonomikë Start 2000” shpk, “Kurti Security” shpk
“Arbana” sha dhe “Leksi Security” shpk, nuk përmbush kriterin për 15-çertifikata të vlefshme
brenda afatit 4-vjeçar.
Gjithashtu kërkojmë shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë “Start 2000”
shpk, “Kurti Security” shpk, “Arbana” sha dhe “Leksi Security” shpk, pasi nuk plotësojnë
kriterin e dhënë në Shtojcën.8, ‘Kriteret e veçanta për kualifikim”, “Kapaciteti teknik”, Pika.2,
ku përcaktohet se operatorë ekonomikë duhet të paraqesin: “Akti i Miratimit të Qendrës së
Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron aktivitetin SHPSF si dhe
Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të operatorit ekonomik, i vitit
2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 oresh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017).”
Sipas informacionit rezulton se në vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Qarkut Tiranë për secilin prej operatorëve ekonomikë “Start 2000” shpk, “Kurti Security” shpk,
“Arbana” sha dhe “Leksi Security” shpk, nuk kanë nga 5-punonjës në qëndrën e kontrollit të
vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë.
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II.5. Në datën 07.06.2018, me shkresën nr. 556/7 prot, shoqëria “International Security Albania”
shpk është vënë në dijeni në lidhje me pranimin pjesërisht të ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor, duke pranuar pretendimin për skualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Snajper Security” shpk, “Res-03” shpk, “Ales” shpk, “Vrana Security Group” shpk, “S.S.X”
shpk, “Kurti” shpk, “Ballazhi” shpk, “Dea Security” shpk, “Start 2000” shpk dhe “Arbana” sha,
por që nuk është pasqyruar në Sistemin Elektronik të Prokurimit (SPE).
II.6. Në datën 13.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “International Security Albania”
shpk ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka
parashtruar dhe tek autoriteti kontraktor.
II.7.Në datën 25.05.2018 operatori ekonomik “Myrto Security” shpk.është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.8. Në datën 31.05.2018, operatori ekonomik “Myrto Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Siguria” shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Snajper Security” shpk, “Nazeri 2000”
shpk, “Res-03” shpk, “Ales” shpk, “Dea Security” shpk, “Vrana Security Group” shpk, “ToniSecurity” shpk, “Firdeues Security” shpk, “S.S.X” shpk, “Oktapus” shpk, “Internacional Security
Albania” shpk dhe “Aulona Pol-1” shpk, në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë
vijon:
Në datën 18.05.2018 paraqitëm ofertë në procedurën e prokurimit me objekt “Shërbim i ruajtjes
dhe sigurisë fizike për godinën dhe magazinat e KQZ-së”. Në datën 25.05.2018 u njohëm me
vendimin e KVO-së për klasifikimin e operatorëve pjesëmarrës, sipas të cilit oferta e “Myrto
Security” shpk, është pranuar. Duke vlerësuar se vendimi i KVO-së datë 25.05.2018 është
pjesërisht i drejtë, pasi operatorët ekonomikë “Siguria” shpk, “Eurogjici Security” shpk
“Snajper Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk, “Res-03” shpk, “Ales” shpk, “Dea Security”
shpk “Vrana Security Group” shpk, Toni-Security” shpk, “Firdeues Security” shpk, “S.S.X”
shpk “Oktapus” shpk, “Internacional Security Albania” shpk, “Aulona Pol-1” shpk dhe
“Oktapus 1 Security” shpk e kanë paraqitur ofertën financiare në kundërshtim me kërkesat e
autoritetit kontraktor të përcaktuar në dokumentat e tenderit.
Në Dokumentave e Tenderit, Shtojcat 11 "Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit", është
përcaktuar si më poshtë”
Shtojca 11
SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT
Shërbimi që kërkohet: Objekti: “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike për godinën dhe
magazinat e KQZ-së” – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet
janë të përcaktuara - me afat 12 muaj.
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Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)
Vendndodhja e shërbimit: - 1 vendroje në Godina e KQZ-së (Rr.Ibrahim Rugova nr.4)
1 vendroje në magaziant e KQz-së (ish rezervat e shtetit)
Numri
i
Numri i
Numri i rojeve Afati i lëvrimit
turneve
Vendrojeve
të nevojshme
12 muaj
Kontratat do të jepen nga momenti i lidhjes
së Marrveshjes Kuadër me OE shpallur
2
3
10
fitues nga kjo procedurë prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat përfundimtar 12
muaj.
Pra është kërkuar që oferta të llogaritet për 2 vendroje me nga 5 roje, shërbim 24 orë, çdo ditë
të javës.
Gjithashtu është kërkuar që operatorët pjesëmarrës të paraqesin analizën e kostos për 1 roje në
ditë dhe për një vendroje në ditë.
Gjithashtu nga autoriteti kontraktor në datën 07.05.2018, është bërë sqarimi, citojë: “Numri
total i punonjësve të kërkuar është 15 nga këta 10 punonjës shërbimi dhe pesë punonjës të tjerë
që duhet të ketë operatori ekonomik (drejtues teknik, grupi gatshëm, punonjës në sallën e
kontrollit). Numri i punonjësve të kërkuar është në përputhje të plotë me koeficientin 4.98
punonjës për mbulimin e shërbimit 24 orësh e përcaktuar në Rekomandimin e Përbashkët të
APP-së edhe KPP-së. Pra referuar këtij koefiçenti për mbulimin e shërbimit 24 orësh në dy
vendroje janë kërkuar 10 punonjës shërbimi (Shtojca 11) dhe 5 punonjës të tjerë (grupi gatshëm,
qëndër kontrolli).”.
Nëpërmjet këtij sqarimi është konfirmuar edhe njëherë se rojet që do të kryejnë efektivisht
shërbimin, e për të cilët do të paraqitet oferta financiare, janë 10, pra 5 roje për çdo vendroje.
Njëkohësisht është sqaruar se me numrin 5 të punonjësve të shërbimit është respektuar koeficenti
4.98 roje sipas Udhëzimit të APP dhe KPP.
Nga sa cituam mësipër paraqitja e çmimit të ofertës në përputhje të plotë me kërkesat e
autoritetit kontraktor përcaktuar në dokumentat e tenderit dhe aktet ligjore e nënligjore në fuqi
është kusht kualifikues dhe operatorët që nuk respektojnë këto kërkesa në Ilogaritjen e çmimit të
ofertës do të skualifikohen.
Ju sjellim në vëmendje se legjislacioni i aplikueshëm në llogaritjen e çmimit për njësi është si më
poshtë:
Paga mujore; Neni 18 i Ligjit nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” dhe V.K.M.
nr. 399, dt.03.05.2017 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”.
Shtesat mbi pagë për Turnin II; përcaktohet nga nenit 81, i Kodit të Punës që parashikon shtesë
page 50% për punën e kryer gjatë orëve 19.00 - 22.00.
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Shtesat mbi pagë për Turnin III; përcaktohet nga nenit 81, i Kodit të Punës që parashikon shtesë
page në masën 50% për punën e kryer gjatë orëve 22.00 - 06.00.
Kontributet e sigurimeve shoqërore: Referuar legjislacionit në fuqi në fushen tatimore në të cilën
përcaktohet se sigurimet shoqërore janë në masën 16.7% (të pagës + shtesave mbi pagë).
Udhëzimi i përbashkët i Agjensisë së Prokurimit Publik dhe Komisionit të Prokurimit Publik nr.
15166 prot. dhe nr. 1858 prot. datë 20.12.2017, ndryshuar me nr.2511 prot. dhe nr.332 prot.
datë 23.02.2018.
1
2
3
4
Nr. Përshkrimi i shërbimeve
Vlera në lekë për
Vlera në lekë për
1 roje në muaj
1 vendroje në
muaj
1
36,000
180,000
Paga mujore bazë
2
Shtesë mbi pagë për turnin II
754.98
3,744.9
3
Shtesë mbi pagë për turnin III
5,033.21
25,166.05
4
Shpenzime për sigurime shoqërore
6,978.62
34,893.1
5
48,766.81
243,834.05
Shuma
ndërsa llogaritja e vlerës totale të ofertës është:
1
2
3
4
Nr
Përshkrimi i
Njësia Sasia
(Muaj) (nr.
shërbimeve
Vendrojeve)

1

5
Numri
total i
rojeve
për
vendroje
10

6
Çmimi
Njësi/muaj

7
Oferta në
total (neto)

Shërbimi i ruajtjes së
12
2
5,852,017.2
48,766.81
godinës për 1 vendroje
me 2 turne (turni i II
dhe i III)
Oferta Neto në total
5,852,017.2
TVSH (20%)
1,170,403.44
Oferta total
7,022,420.64
Ofertat e operatorëve ekonomikë “Siguria” shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Snajper Security”
shpk, “Nazeri 2000” shpk, “Res-03” shpk, “Ales” shpk, “Dea Security” shpk, “Vrana Security
Group” shpk, Toni-Security” shpk, “Firdeues Security” shpk, “S.S.X” shpk, “Oktapus” shpk,
“Internacional Security Albania” shpk dhe “Aulona Pol-1” shpk duhet të
refuzohen/skualifikohen, pasi nuk kanë llogaritur ofertën financiare sipas kërkesës së autoritetit
kontraktor të përcaktuar në dokumentat e tenderi, Shtojcës 11 dhe Sqarimit të datës 07.05.2018.
Nga sa parashtruam kërkojmë:
- Pranimin e ankesës së operatorit ekonomik "Myrto Security" shpk.
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- Ndryshim i pjesshëm i Vendimit datë 25.05.2018, lidhur me statusin "pranuar/kualifikuar"
të ofertave të operatorëve “Siguria” shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Snajper Security” shpk,
“Nazeri 2000” shpk, “Res-03” shpk, “Ales” shpk, “Dea Security” shpk, “Vrana Security
Group” shpk, Toni-Security” shpk, “Firdeues Security” shpk, “S.S.X” shpk, “Oktapus” shpk,
“Internacional Security Albania” shpk, “Aulona Pol-1” shpk dhe “Oktapus 1 Security” shpk
duke i "refuzuar/skualifikuar" ato.
II.9. Në datën 08.06.2018, me shkresën nr. 556/7 prot, shoqëria “Myrto Security” shpk është
vënë në dijeni në lidhje me pranimin pjesërisht të ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor, duke pranuar pretendimin për skualifikimin e opratorit ekonomik “Oktapus 1
Security ” shpk, por që nuk është pasqyruar në Sistemin Elektronik të Prokurimit (SPE).
II.10. Në datën 13.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Myrto Security” shpk ka
dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka
parashtruar dhe tek autoriteti kontraktor, përvec pretendimit për operatorin ekonomik “Oktapus 1
Security” sh.p.k., pasi është një pretendim i pranuar nga autoriteti kontraktor.
II.11. Në datën 25.05.2018 operatori ekonomik “Arbana” sh.a, është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi me pretendimin si
më poshtë:
“Referuar DST, në kriteret e veçanta të kualifikimt, seksioni 2.1 “Kapaciteti ligjor ekonomik”
pika 3, nuk përmbush numrin e punonjësve të kërkuar nga autoriteti kontraktor 15 punonjës”.
II.12. Në datën 29.05.2018, operatori ekonomik “Arbana” sh.a, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e tij në
procedurën e prokurimit, në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:
Në datë 25.05.2018 u njoha me klasifikimin e operatorëve ekonomikë të nxjerrë nga autoriteti
kontraktor në faqen elektronike të APP-së, ku kostatuam skualifikimin e operatorit ekonomik
“Arbana” sh.a me arsyetimin se nuk përmbush kërkesat kualifikuese të pikës 3, ku përcaktohet se
operatori ekonomik duhet të ketë 15 punonjës të kërkuar nga AK.
Ne si ofertues i përmbushim të gjitha kriteret ligjore duke përfshirë edhe numrin e punonjësve
kjo e përfshirë në vërtetimin e sigurimeve shoqërore dhe në vërtetimin e paraqitur nga Drejtoria
e Policisë së Qarkut, Tiranë me nr.960/2 prot, dt.23.01.2018, ku jepet numri i punonjësve prej 26
rojesh, 4 përgjegjës shërbimi dhe 1 grup të gatshëm me dy veta.
Subjekti “Arbana” sha i përmbush të gjitha kërkesat kualifikuese, fakt ky i vërtetuar me
vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria e Policise Qarkut Tirane, prandaj duhet të kualifikohet
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II.13. Në datën 07.06.2018, me shkresën nr. 556/16 prot, shoqëria “Arbana” sh.a, është vënë në
dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.14. Në datën 13.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Arbana” sh.a, ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka parashtruar dhe tek
autoriteti kontraktor.
II.15. Në datën 25.05.2018 operatori ekonomik “Leksi Security” shpk, është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
me pretendimin si më poshtë:
“OE në vitin 2017 ka patur të lidhur një kontratë me AK për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë
fizike për godinën dhe magazinat e KQZ-së. OE Leksi Security nuk ka realizuar detyrimet sipas
kontratës. Për këtë arsye kjo kontratë është ndërprerë nga AK. Për këtë çështje ka një vendim
gjykate të formës së prerë, e cila i ka dhëneë të drejtë AK. Në këto kushte OE ka cënuar
besueshmërinë e AK për realizimin e kësaj kontrate, e cila është me të njëjtin objekt si kontrata e
vitit 2017”.
II.16. Në datën 01.06.2018, operatori ekonomik “Leksi Security” shpk, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e tij në
procedurën e prokurimit, ndërkohë që në ankesën e paraqitur pranë KPP pretendon se e ka
depozituar atë në datën 31.05.2018 pranë autoritetit kontraktor. Në mënyrë të përmbledhur
ankimuesi paraqet pranë autoritetit kontraktor argumentet si më poshtë vijon:
Autoriteti kontraktor më datë 25.05.2018 ka bërë klasifikimin e operatorëve pjesmarrës në
tenderin marrveshje kuadër të zhvilluar më datë 18.05.2018, duke skualifikuar operatorin
ekonomik “Leksi Security” shpk me arsyetimin:
Oferta juaj OFFER-0889/26042018 për tenderin ReEF-63439-04-18-2018 “Shërbim i ruajtjes
dhe sigurisë fizike për godinën dhe magazinat e KQZ-së” është refuzuar.
OE në vitin 2017 ka patur të lidhur një kontratë me AK për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë
fizike për godinën dhe magazinat e KQZ-së. Operatori ekonomik “Leksi Security” shpk nuk ka
realizuar detyrimet sipas kontratës. Për këtë arsye kjo kontratë është ndërprerë nga autoriteti
kontraktor. Për këtë çështje ka një vendim gjykate të formës së prerë e cila I ka dhënë të drejtë
autoritetit kontraktor. Në këto kushte operatori ekonomik ka cënuar besueshmërinë e autoritetit
kontraktor për realizimin e kësaj kontrate, e cila është me të njëjtin object si kontrata e vitit
2017.
Bazuar ne 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, në nenin 1 dhe nenin 2 të LPP,
në të cilët përcaktohet përkatësisht: "Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë një trajtim të barabartë
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dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit
publik";
"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 I ngarkohen ofertuesve ose
kandidatëve.",
Autoriteti kontraktore në shtojcën për Kriteret e Përgjithshme të pranimit për kualifikim dhe në
Kriteret e veçanta për kualifikim ka përcaktuar kriteret mbi të cilën do të merret një ofertë e
vlefshme për t’u kualifikuar.
Mbështetur për sa më sipër, të vetmen kritere që KVO-ja duhet të bazohet për kualifikimin e një
oferte të vlefshme të një operatori ekonomik janë ato të përcaktuara në dokumentat e tenderit
dhe asnjë formë apo metodë tjetër krahasuese nuk është e vlefshme përderisa nuk është
përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.
Pretendimi i KVO-së për marrjen si shkak të ndërprerjes së kontratës që operatori ekonomik ka
patur me autoritetin kontraktore nuk përbën shkak për skualifikim, pasi është në kundërshtim të
hapur me pikën "a", pika 2, të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik", i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues të Vendimit të Keshillit të Ministrave nr.914, date 29.12.2014.
Në intepretim të akteve ligjore të lartëpërmendura:
Së pari:
KVO nuk mundet dhe nuk ka asnjë të drejtë ligjore të marrë për shkak pretendime të cilat kanë
evoluar dhe janë shuar si implementim i kontratës me masën e marrë nga autoriteti kontraktore
për ndërprerjen e kontratës së mëparshme.
Së dyti:
Nuk mund të përdori asnjë formë, metodë tjetër për përcaktimin e ofertës fituese vetëm të
kritereve të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.
Çdo formë metodë krahasim është diskriminuese për deri sa në asnjë moment ai nuk e ka
përcaktuar në dokumentat standarte të tenderit.
Në këto kushte forma e përdorur nga autoriteti kontraktor është diskriminuese dhe në
kundërshtim të hapur me ligjin.
Si përfundim ne kërkojmë:
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1. Shfuqizimin e vendimit të KVO-së në procedurën e prokurimit marrveshje kuadër me object
kontrate “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike për godinën dhe magazinat e KQZ-së”, me fonde
5.855.795 lekë pa TVSH, me numër reference REF-63439 zhvilluar më datë 04.18.2018.
2. Kualifikimin e operatorit “Leksi Security” shpk.

II.17. Në datën 11.06.2018 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
ankimues në lidhje me ankesën e paraqitur, duke e refuzuar ankesën.
II.18. Në datën 19.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Leksi Security” shpk, ka
dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëtat pretendime që ka
parashtruar dhe tek autoriteti kontraktor.
II.19. Me shkresën me nr. 556/12 prot, datë 25.06.2018, protokolluar me tonën me nr. prot.
1101/2, datë 26.06.2018, me objekt “Paraqitje dokumentacioni” është depozituar në Komisionin
e Prokurimit Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomik
ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton

III.1. Në datën 19.04.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr. REF-63439-04-18-2018, me objekt: “Shërbim i
ruajtjes dhe sigurisë fizike për godinën dhe magazinat e KQZ-së”–Marrëveshje Kuadër-me një
operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit
5.855.795 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 18.05.2018, nga autoriteti kontraktor Komisioni
Qëndror i Zgjedhjeve, Tiranë.
III.1.1. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se, në datën 01.06.2018 operatori
ekonomik ankimues “Leksi Security” shpk ka paraqitur ankim pranë autoritetit kontraktor, e cila
është protokolluar me nr.903 prot, duke kundërshtuar vendimin e KVO-së për skualifikimin e
operatorit ekonomik “Leksi Security” shpk dhe kërkuar kualifikimin e tij.
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III.1.2. Autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.556/4 prot, datë 11.06.2018, i kthen përgjigje
operatorit ekonomik ankimues, duke mos e pranuar ankesën nr.903 prot, datë 01.06.2018 e
paraqitur nga ofertuesi “Leksi Security” shpk.
III.1.3 Në datën 19.06.2018, operatori ekonomik “Leksi Security” shpk, ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
III.1.4. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1
1.1 dhe 6, të ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” në të cilin parashikohet
shprehimisht: “Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është
dëmtuar ose rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në
kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.” Në rastin e ankesave për dokumentet
e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve
nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit
Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës
së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi
brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit
kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e
në vijim të këtij neni.
Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton
ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi
mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga
dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose,
në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar
nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit
kontraktor.”
III.1.5. Referuar Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
parashikohet se; “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të
përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me
shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas
përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk
pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti
kontraktor. Një kopje me shkrim i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor”.
Në interpretimin gjuhësor të dispozitës së sipërcituar, afati i ankimit administrativ pranë
Komisionit të Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit
afatit kohor për të marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor, ose në rast se ankesa nuk pranohet
nga autoriteti kontraktor nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor.
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Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se, operatori ekonomik ankimues
nuk e ka ezauruar ankimin administrativ pranë Komisionit të Prokurimit Publik brenda afatit të
parashikuar në nenin.63, pika.6, të L.P.P-së, pasi ankimi i dorëzuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, nga operatori ekonomik ankimues më datë 19.06.2018 është dorëzuar jashtë
afatit të parashikuar nga lex specialis, pasi referuar parashikimeve të sipërcituara, llogaritja e
afatit për ankimim pranë Komisionit të Prokurimit Publik nis nga dita e nesërme e punës, pas
përfundimit afatit kohor për të marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor, ose në rast se ankesa nuk
pranohet nga autoriteti kontraktor nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor.
Për këtë arsye, ankesa e paraqitur prej operatorit ekonomik ankimues është pas përfundimit të
afatit të parashikuar nga neni 63, pika.6, të L.P.P.-së, duke mos u legjitimuar ratione temporis në
dorëzimin e ankesës pranë KPP-së.
Në nenin 82, pika.1, të Ligjit 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i RSh” parashikohet
se “Në procedurat administrative, të filluara me kërkesë të palës që inicion procedurën, barra e
provës për faktet e pretenduara bie mbi këtë palë, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për
të vënë në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj.”.
Sa më sipër, KPP gjykon se me anë të dokumentacionit të dorëzuar si edhe parashtrimeve para
Komisionit të Prokurimit Publik, ankimuesi vetëm parashtron pretendime se ka dorëzuar ankesë
më datë 31.05.2018, pa e shoqëruar me prova, ndërkohë që referuar trajtimit të ankesës nga ana e
autoritetit kontraktor, KPP konstaton se ankesa është pranuar nga autoriteti kontraktor më datë
01.06.2018, fakt ky i pranuar edhe nga ankimuesi si edhe i pakundërshtuar prej tij, referuar kjo
kthimit të përgjigjes së bërë nga ana e autoritetit kontraktor me të cilën operatori ekonomik
ankimues është njohur si edhe e ka paraqitur bashkëlidhur ankesës së depozituar pranë KPP-së.
Sa më sipër, KPP gjykon se nuk mjafton vetëm pohimi i operatorit ekonomik ankimues, pohime
të cilat ankimuesi nuk i provon me asnjë dokument bashkalidhur ankesës. KPP konstaton se nuk
ka provë tjetër për tu referuar mbi marrjen dijeni të trajtimit të ankesës së paraqitur pranë
autoritetit kontraktor, përveç shkresës së autoritetit kontraktor mbi shqyrtimin e ankesës ku
përcaktohet se ankesa është protokolluar në datën 01.06.2018, ndaj për këtë arsye përllogaritjen e
afateve, KPP e bën duke filluar nga data e protokollimit të ankesës pranë autoritetit kontraktor, e
vërtetuar kjo nga akti i autoritetit kontraktor mbi shqyrtimin e ankesës, si edhe vetë akti i ankesës
i paraqitur nga autoriteti kontraktor si fakt, pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
III.1.6. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ankesa e dorëzuar nga operatori
ekonomik ankimues “Leksi Security” shpk nuk ka përmbushur detyrimin për ndjekjen e afateve
ligjore të ankimimit pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke mos plotësuar në këtë mënyrë
njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës” që, referuar nenit 23, pikës 3, shkronja “a”, të
VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin
e Komisionit të Prokurimit Publik” i ndryshuar, përbën shkak për mospranimin e ankesës nga
ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mosrrespektimit të afateve të ankimimit.
Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve
publike, respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie thelbësore e me
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ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të
parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.1.7. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga operatori
ankimues pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik nuk mund të
konsiderohet si ezaurim i afateve ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj
të vetë ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara
në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “International Security Albania”
shpk mbi skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk,
“Toni Security” shpk, “Firdeus Security” shpk, “Oktapus Security” shpk dhe “Aulona Pol 1”
shpk me arsyetimin se: “Sipas informacionit që kemi operatori ekonomik “Eurogjici Security”
shpk, nuk ka 5-punonjës në qëndrën e konrollit të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Tiranë, si dhe ka ngjarje dhe masa administrative për vitin 2017”, Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
teknik”, pika 2 është përcaktuar se operatori ekonomik duhet të paraqesë:
“Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron
aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të
operatorit ekonomik, i vitit 2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e shërbimit
24 orësh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017)”.
III.2.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se operatorët ekonomikë
“Eurogjici Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk, “Toni Security” shpk, “Firdeus Security” shpk
“Oktapus Security” shpk dhe “Aulona Pol 1” shpk, në përmbushje të kriterit të mësipërm, ka
paraqitur dokumentacionin respektivisht si më poshtë:
Vërtetim Nr. 722/45 prot, datë 10.04.2018, për operatorin ekonomik “Eurogjici Security” shpk
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë, shoqëruar me listën emërore të punonjësve të
shërbimit që diponon ku përcaktohet se:
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Objekte në ruajtje Shtetërore

Adresa e objektit

Mënyra
e Numri
i
ruajtjes
punonjësve
Turne I,II,III. të shërbimit

Objekti “Qendra e kontrrollit” Rr“Adem Jashari” Turne I,II,III

5 p.Sherb

Ndërsa në Pikat I dhe II, të po këtij vërtetimi citohet se:
“I. Kontrrollet e ushtruara nga DVP gjatë ushtrimit të aktivitetit gjithsej – 4 (katër).
a.Masa adimistrative të dhëna nga DVP gjithsej ...........nuk ka.
II. Ngjarje të ndodhura:
a.Nuk ka
b.Masat e marra për ngjarjet......nuk ka.”.
Vërtetim Nr. 236 prot, datë 04.01.2018, për operatorin ekonomik “Nazeri 2000” shpk lëshuar
nga Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë, shoqëruar me listën emërore të punonjësve të
shërbimit që diponon ku përcaktohet se:
Objekte në ruajtje Shtetërore Adresa e objektit
Mënyra
e Numri
i
ruajtjes
punonjësve
Turne I,II,III. të shërbimit
Objekti “Qendra e kontrrollit” Rr“Kavajës”

Turne I,II,III

5 p.Sherb

Ndërsa në Pikat III dhe IV, të po këtij vërtetimi citohet se:
“III. Kontrrollet e ushtruara nga DVP gjatë ushtrimit të aktivitetit gjithsej – 4 (katër).
a.Masa adimistrative të dhëna nga DVP gjithsej ...........nuk ka, (Për vitin 2016 & 2017).
IV. Ngjarje të ndodhura nuk ka
b.Masat e marra për ngjarjet......nuk ka (Për vitin 2016 & 2017).”.
Vërtetim Nr. 239/118 prot, datë 30.04.2018, për operatorin ekonomik “Toni Security” shpk
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë, e pa shoqëruar me listën emërore të
punonjësve të shërbimit që diponon ku përcaktohet se:
Objekte në ruajtje Shtetërore Adresa e objektit
Mënyra
e Numri
i
ruajtjes
punonjësve
Turne I,II,III. të shërbimit
Operator në Qendër Kontrrolli

Rr“L Prizrenit”

Turne I,II,III

5

Ndërsa në Pikat III dhe IV, të po këtij vërtetimi citohet se:
“III. Kontrrollet e ushtruara nga DVP gjatë ushtrimit të aktivitetit gjithsej – 3 (tre).
a.Masa adimistrative të dhëna nga DVP gjithsej ...........nuk ka.
IV. Ngjarje të ndodhura
VI. Nuk ka
VII. Masat e marra për ngjarjet......nuk ka.
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Vërtetim Nr. 59/280 prot, datë 20.12.2017, për operatorin ekonomik
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë, e pa shoqëruar
punonjësve të shërbimit që diponon ku përcaktohet se:
Objekte në ruajtje Shtetërore Adresa e objektit
Mënyra
e
ruajtjes
Turne I,II,III.
Operator në Qendër Kontrrolli

Rr“L Prizrenit”

Turne I,II,III

“Aulona Pol 1” shpk
me listën emërore të
Numri
i
punonjësve
të shërbimit
4

Ndërsa në Pikat III dhe IV, të po këtij vërtetimi citohet se:
“III. Kontrrollet e ushtruara nga DVP gjatë ushtrimit të aktivitetit gjithsej – 3 (tre).
a.Masa adimistrative të dhëna nga DVP gjithsej ...........nuk ka.
IV. Ngjarje të ndodhura
VI. Nuk ka
VII. Masat e marra për ngjarjet......nuk ka.
Vërtetim Nr. 241 prot, datë 04.01.2018, për operatorin ekonomik “Firdeus Security” shpk
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë, e pa shoqëruar me listën emërore të
punonjësve të shërbimit që diponon ku përcaktohet se:
Objekte në ruajtje Shtetërore Adresa e objektit
Mënyra
e Numri
i
ruajtjes
punonjësve
Turne I,II,III. të shërbimit
Objekti “Qendra e Kontrrolli

Rr“Barrikadave”

Turne I,II,III

4

Vërtetim Nr. 248/18 prot, datë 11.01.2018, për operatorin ekonomik “Oktapus Security” shpk
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë, e pa shoqëruar me listën emërore të
punonjësve të shërbimit që diponon ku përcaktohet se:
Objekte në ruajtje Shtetërore Adresa e objektit
Mënyra
e Numri
i
ruajtjes
punonjësve
Turne I,II,III. të shërbimit
Qendra e Kontrrollit

Rr“Budi”

Turne I,II,III

5

Ndërsa në Pikat III dhe IV, të po këtij vërtetimi citohet se:
“III. Kontrrollet e ushtruara nga DVP gjatë ushtrimit të aktivitetit gjithsej – 4 (katër).
a.Masa adimistrative të dhëna nga DVP gjithsej ...........1(një).
IV. Ngjarje të ndodhura nuk ka
b.Masat e marra për ngjarjet......nuk ka”.
III.2.3. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që

26

autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcaktohes se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat
dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit….”.
III.2.4. Neni 22 i Ligjit Nr.75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike” parashikon
shprehimisht se: “1. Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të sigurisë fizike, në
çdo njësi administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli, ku të tregohet
adresa e saj fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e shoqërisë. 2. Qendra e kontrollit
të shërbimit kryen detyrat e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë së sigurisë
fizike. 3. Qendra e kontrollit duhet të jetë e pajisur me mjetet e ndërlidhjes, komunikimit e
vëzhgimit dhe të veprojë 24 orë në ditë.”.
Ndërsa në Nenin 39, të Ligjit Nr.75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike” parashikon
shprehimisht se: “Për shkeljet e dispozitave të këtij ligji jepen, përkatësisht, këto lloj masash
administrative: a) për subjektin e SHPSF-së që ka marrë një licencë: i) vërejtje me paralajmërim
për heqjen e licencës; b) për titullarin e subjektit të SHPSF-së dhe drejtuesin teknik: i) vërejtje
me paralajmërim për heqjen e certifikatës; ii) heqje e certifikatës; c) për punonjësin e shërbimit:
i) vërejtje; ii) vërejtje me paralajmërim; iii) heqje e certificates.”.
III.2.5. Në Kreun V, gërma A, pika 11, e Udhëzimi nr. 130, datë 05.03.2018 “Për Funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike” sa më sipër, parashikon se: “Veprimtaria e SHPSF-së
realizohet nëpërmjet organizimit të shërbimit me:
a) roje objekti për ruajtjen fizike;
b) truproje për ruajtjen e personave;
c) sisteme sinjalizuese elektronike për ruajtjen e objekteve;
d) punonjës shërbimi operator në qendrën e kontrollit;
e) punonjës shërbimi për verifikimin e sinjaleve
elektronike për objektet që janë të lidhura me sisteme elektronike;
f) përgjegjës shërbimi;
g) punonjës shërbimi (shofer) për drejtimin e automjetit;
h) punonjës shërbimi për drejtimin e motoçikletës;
i) shoqërues i qenit të shërbimit.”.
Ndërsa në Kreun V, gërma B, pika 11, e Udhëzimi nr. 130, datë 05.03.2018 “Për Funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike” sa më sipër, parashikon se: “11. Vlerësimi i performancës
për veprimtarinë e SHPSF-së bëhet nga drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë mbi bazën e
kritereve të përmbushjes së detyrës dhe konstatimeve për shkeljet administrative. Një kopje e
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vlerësimit të perfomancës dërgohet në Drejtorinë e Rendit Publik dhe një kopje u jepet
subjekteve të SHPSFve, kur kërkohet nga ana e tyre.”.
III.2.6. Sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se dokumentacioni i paraqitur nga
operatori ekonomik “Firdeus Security” shpk dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k. nuk është në përputhje
me kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor, pasi autoriteti e ka shprehur në mënyrë
eksplicite që vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së Qarkut të japë informcion lidhur me numrin e
punonjësve të shërbimit në sallën e kontrrollit, informacion i cili jepet qartë në vërtetimin Nr.
241 prot, datë 04.01.2018, i cili vërteton se SHPSF “Firdeus Security” shpk ka 4 punonjës
shërbimi në sallën operative, si edhe në vërtetimin nr. 59/280 prot, datë 20.12.2017, për
operatorin ekonomik “Aulona Pol 1” shpk i cili vërteton se ky operator ekonomik ka 4 punonjës
shërbimi në sallën operative duke mos përmbushur kërkesën e mësipërme për kualifikim, ndërsa
dokumentacioni i paraqitur nga operatorët ekonomikë “Eurogjici Security” shpk, “Nazeri 2000”
shpk, “Toni Security” shpk dhe “Oktapus Security” shpk është në përputhje me kriterin e
vendosur nga autoriteti kontraktor, pasi autoriteti e ka shprehur në mënyrë eksplicite që vërtetimi
i Drejtorisë së Policisë së Qarkut të japë informcion lidhur me numrin e punonjësve të shërbimit
në sallën e kontrrollit, informacion i cili jepet qartë respektivisht në vërtetimet Nr. 722/45 prot,
datë 10.04.2018, Nr. 236 prot, datë 04.01.2018, Nr. 239/118 prot, datë 30.04.2018 dhe Nr.
248/18 prot, datë 11.01.2018,
të cilët vërtetojnë se SHPSF-të “Eurogjici Security” shpk,
“Nazeri 2000” shpk, “Toni Security” shpk dhe “Oktapus Security” shpk kanë secili nga 5
punonjës shërbimi në sallën operative, ndërkohë që ofertuesit “Eurogjici Security” shpk dhe
“Nazeri 2000” shpk në këto vërtetime vërtetojnë edhe që nuk kanë ngjarje dhe masa për vitin
2017, duke e përmbushur kërkesën e mësipërme për kualifikim. Në këtë kontekst operatori
ekonomik paraqiti një vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut, i cili jep
informacionin e sipërpërmendur dhe të kërkuar nga autoriteti kontraktor në kërkesat për
kualifikim të dhëna në dokumentat e tenderit. Akoma më tej Komisioni i Prokurimit Publik
sqaron se, në rast se operatorët ekonomikë të mundshëm pjesmarrës do të kishte kundështime në
lidhje me përcaktimet e kriterit në fjalë kishin në dispozicion momentin procedurial parashikuar
në nenin 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar i cili
parashikon shprehimisht se : [...]1. Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë
prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit
kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin. [...]1.1 Në
rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë
autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në
internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti
kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar
plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të
ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në
Komisionin e ProkurimitPublik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni.[…]
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Përsa më sipër pretendimi i operatorit ankimues “International Security Albania” shpk për
operatorin ekonomik “Firdeus Security” shpk dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k. qëndron, ndërsa për
SHPSF-të “Eurogjici Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk, “Toni Security” shpk dhe “Oktapus
Security” shpk nuk qëndron.

III.3. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “International Security
Albania” shpk. mbi skualifikimin e shoqërisë “Aulona Pol 1” shpk dhe “Firdeus Security” sh.p.k.
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që i është
pranuar një prej pretendimeve të tij dhe gjendja faktike e juridike e këtyre operatorëve do të
ndryshojë, duke u skualifikuar nga procedura e prokurimit në fjalë, e për rrjedhojë duke
përmbushur interest e ankimuesit, ndaj edhe nuk do të merren në shqyrtim, për ekonomi të
procedurës administrative.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “International Security Albania”
shpk mbi skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Toni Security” shpk, “Oktapus Security” shpk
me arsyetimin se: “Rezulton se lista emërore operatorit ekonomik, e lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë nuk përmbush kriterin për 15-çertifikata të vlefshme brenda afatit 4vjeçar.”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë”, pika.3
nga ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar se: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë:
“3. Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe
sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga
Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë.”.
III.4.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se operatorët ekonomikë
“Toni Security” shpk, “Oktapus Security” shpk, në përmbushje të kriterit të mësipërm, ka
paraqitur respektivisht dokumentacionin si më poshtë:
Vërtetim Nr. 59/280 prot, datë 20.12.2017, për operatorin ekonomik “Toni Security” shpk
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë, ku numri i punonjësve të shërbimit gjithsej
është 98 punonjës, të pashoqëruar me listën emërore të punonjësve të shërbimit, si dhe vërtetim
Nr. 239/118 prot, datë 30.04.2018, për operatorin ekonomik “Toni Security” shpk lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë, ku numri i punonjësve të shërbimit gjithsej është 106
punonjës, të pa shoqëruar me listën emërore të punonjësve të shërbimit, si dhe 21 çertifikatat
punonjësish shërbimi, të cilat nuk mund të konstatohen nëse korespondojnë me vërtetimin e
DVP, pasi mungon lista emërore e punonjësve të shërbimit, por 1 çertifikatë është jashtë afatit 4
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vjeçar dhe konkretisht A.H me numër çertifikate 2769 datë 14.12.2010, pra duke paraqitur në
fakt 20 çertifikata të vlefshme të lëshuara nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë.
Vërtetim Nr. 248/18 prot, datë 11.01.2018, për operatorin ekonomik “Oktapus Security” shpk
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë, ku numri i punonjësve të shërbimit gjithsej
është 154 punonjës, si dhe 41 çertifikatat punonjësish shërbimi, nga të cilat shtatëmbëdhjetë
çertifikata nuk korespondojnë me vërtetimin e DVP, por të gjitha çertifikatat janë brenda afatit 4
vjeçar, pra duke paraqitur në fakt 24 çertifikata të vlefshme të lëshuara nga Drejtoria Vendore e
Policisë Tiranë.
III.4.3. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat
dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit.”
III.4.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, parashikohet si më poshtë: “Për të
provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.4.5. Neni 5 i Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikon
shprehimisht se:
1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është kompetencë e Drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.
2. Certifikimi i punonjësit të shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut.
3. Vendimet e certifikimit, sipas përcaktimeve në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen duke u
bazuar respektivisht në mendimin paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC-së.
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4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe drejtuesit teknik bëhet brenda 45 ditëve,
ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30 ditëve nga dita e plotësimit të formularit të
kërkesës për aplikim.
5. Certifikata është e vlefshme për 4 vjet me të drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për
drejtuesin teknik dhe punonjësin e shërbimit.
III.4.6. Referuar legjislacionit në fuqi për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për
kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike,
financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të
realizimit me sukses të kontratës në respekt të nenit 46 pika 1 gërma “b”, të Ligjit Nr.9643
dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “[…] aftësia teknike:
operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar
kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës
[…]”.
III.4.7. Në rekomandimin e përbashkët ndërmjet Komisionit të Prokurimit Publik dhe Agjencisë
së Prokurimit Publik “Mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat
të ruajtjes fizike”, i datës 20.12.2017, publikuar në faqen zyrtare të KPP, në pikën 2, paragrafi 7,
është parashikuar shprehimisht: “Në lidhje me hartimin e kriterit për paraqitjen e certifikatave të
punonjësve të shërbimit, në kushtet kur, procesi i ricertifikimit të punonjësve të shërbimit nuk ka
përfunduar ende dhe është në proces për një afat të pacaktuar, kjo sipas informacionit të dhënë
nga Drejtoria e Policisë së Shtetit, autoritetet kontraktore rekomandohen si më poshtë vijon:
Në rastët kur, në dokumentat e tenderit do të kërkohet paraqitja e certifikatave të punonjësve të
të shërbimit, së bashku me këtë kriter rekomandojmë që, të kërkohet edhe paraqitja e një
vërtetimi të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore, i cili duhet të përmbajë të dhëna për listën
emërore të punonjësve të shërbimit të certifikuar, dhe vlefshmërinë e këtyre certikatave, datën e
certifikimit (datën e lëshimit), si dhe afatin e vlefshmërisë së kësaj certifikate.”
III.4.8. Në korrespondencën e Komisionit të Prokurimit Publik me Drejtorinë Vendore të
Policisë Tiranë, në lidhje me vlefshmërinë e çertifikatave, kjo e fundit citon se: “Cilësimi i
(vlefshëm) në vërtetimet e performancave për punonjës të çertifikuar të cilëve sipas ligjit actual i
ka përfunduar afati 4 vjeçar, është bërë për shkak të vakumit ligjor të krijuar nga anulimi i
udhëzimit 308, datë 22.05.2017 “Për funksionin e shërbimit privat të sigurisë fizike dhe Qendrës
së Trajnimit Privat të punonjësve të SHPSF-ve” si dhe akteve ligjore e nënligjore për zbatimin e
ligjit 75/2014 "Për shërbimin privat të sigurisë fizike”. Mungesa e bazës ligjore pezulloi
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përkohësisht procesin e çertifikimit të aplikantëve për shpsf-t, dhe qëllimi i cilësimit i “vlefshëm”
ishte shmangia nga penaliteti i punonjësve të cilët sipas ligjit actual paisen me çertifikatat me
afat 4 –vjeçar.
Bazuar në nenin 5 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, dhe Udhëzimit të
Ministrit të Brendshëm nr. 130, datë 05.03.2018 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, afati i vlefshmërisë së çertifikatave të punonjësve të shërbimit, shpsf, është 4 vjeçar nga
momenti i çertifikimit të tyre”.
III.4.9. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “ International Security Albania”
shpk., mbi skualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë “Toni Security” shpk, “Oktapus
Security” shpk, KPP konstaton se këta të fundit kanë paraqitur një numër të konsiderueshëm
çertifikata të punonjësve të shërbimit për ruajtjen dhe sigurinë fizike lëshuar nga DVP Tiranë,
prej të cilave respektivisht për ofertuesin “Toni Security” shpk vetëm 20 prej tyre janë brenda
afatit 4-vjeçar të vlefshmërisë, për ofertuesin “Oktapus Security” shpk vetëm 24 prej tyre janë
brenda afatit 4-vjeçar të vlefshmëris, të parashikuar në nenin 5, pika 5, të Ligjit Nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, si edhe bazuar në shkresën e Drejtorisë Vendore të Policisë
Tiranë.
Komisioni vëren se në asnjë dispozitë ligjore apo akt nënligjor nuk parashikohet se çertifikatat
për punonjësit e shërbimit janë me afat të pacaktuar, përkundrazi për afatin e vlefshmërisë së
tyre, pika 5 e nenit 5 të ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, parashikon se
çertifikatat lëshohen për një afat 4-vjeçar me të drejtë ripërtëritje. Edhe vetë Drejtoria Vendore e
Policisë Tiranë, me tagrat e organit kompetent dhe përgjegjës për çertifikimin e punonjësve të
shërbimit të shoqërive shpsf, sqaron në kthimin e përgjigjes drejtuar Komisionit të Prokurimit
Publik nëpërmjet shkresës me nr. 4039/1 prot., datë 27.04.2018, se afati i vlefshmërisë së
çertifikatave të punonjësve të shërbimit shpsf, është 4 vjeçar, nga momenti i çertifikimit.
APP dhe KPP rekomandojnë se, në rastet kur në dokumentat e tenderit do të kërkohet paraqitja e
certifikatave të punonjësve të të shërbimit, së bashku me këtë kriter, të kërkohet edhe paraqitja e
një vërtetimi të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore, i cili duhet të përmbajë të dhëna për
listën emërore të punonjësve të shërbimit të certifikuar, dhe vlefshmërinë e këtyre certifikatave,
datën e certifikimit (datën e lëshimit), si dhe afatin e vlefshmërisë së kësaj certifikate. Sa më
sipër, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në shkresën Nr. 273/1 prot, datë 11.01.2018,
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, ku vërtetohet performanca e veprimtarisë së
SHPSF “Snajper Security” shpk, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, nuk ka përcaktuar afat
vlefshmërie të çertifikatave të punonjësve të shërbimit të listuar në këtë shkresë (vërtetim), por
është shprehur se “[...] dhe punonjësit e shërbimit të poshtëshënuar që janë në marrëdhënie
pune me çertifikata të vlefshme”, si dhe ka pasqyruar vetëm datën e marrjes së këtyre
çertifikatave.
Nga ana tjetër, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, siç cituam edhe më sipër, sqaron më së miri
në lidhje me afatin e vlefshmërisë së këtyre çertifikatave në korrespondencën zyrtare me
Komisionin e Prokurimit Publik.
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Komisioni gjykon se me anë të vërtetimit të kërkuar, autoritetet kontraktore kërkojnë të
vërtetojnë nëse punonjësi i shërbimit është pjesë e stafit të operatorit ekonomik pjesëmarrës, si
dhe datën e përfundimit të vlefshmërisë së çertifikatës, ndërsa afati i vlefshmërisë së tyre
përcaktohet në mënyrë eksplicite në ligj, fakt ky i theksuar edhe nga vetë Drejtoria Vendore e
Policisë përkatëse, në kthimin e përgjigjes drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatorët ekonomikë “Toni Security”
shpk dhe “Oktapus Security” shpk e përmbushin kriterin e përcaktuar në shtojcën 8, kapaciteti
ligjor i dokumentave të tenderit, të procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, pasi ka paraqitur
respektivisht 20 dhe 24 çertifikata të vlefshme për punonjësit e shërbimit të cilat rezultojnë të
pasqyruara edhe në vërtetim, nga 15 të kërkuara nga autoriteti kontraktor në kriteret kualifikuese
të dhënë në dokumentate tenderit.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “International Security Albania” shpk për
operatorin ekonomik “Toni Security” shpk dhe “Oktapus Security” shpk nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “International Security Albania”
shpk për skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Snajper Security” shpk, “RES 03” shpk,
“Ales” shpk, “Vrana Security Group” shpk, “S.S.X” shpk, “Ballazhi” shpk, “Dea Security” shpk
me arsyetimin se: “Rezulton se listat emërore respektive të operatorëve ekonomikë “Snajper
Security” shpk, “RES 03” shpk, “Ales” shpk, “Vrana Security Group” shpk, “S.S.X” shpk,
“Ballazhi” shpk, “Dea Security” shpk, të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë nuk
përmbushin kriterin për 15-çertifikata të vlefshme brenda afatit 4-vjeçar. Gjithashtu Sipas
informacionit që kemi operatorët ekonomikë “Snajper Security” shpk, “RES 03” shpk, “Ales”
shpk, “Vrana Security Group” shpk, “S.S.X” shpk, “Ballazhi” shpk, “Dea Security” shpk, nuk
kanë 5-punonjës në qëndrën e konrollit të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë,”,
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, fati i këtyre shoqërive është përcaktuar tashmë prej
vendimit të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave nr.556/5 prot, datë 07.06.2018 dërguar
ankimuesit “International Security Albania”shpk me shkresën e autoritetit kontraktor nr.556/7
prot, datë 08.06.2018, ku është pranuar pjesërisht pretendimi i ankimuesit dhe nga ku këto
shoqëri rezultojnë të skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim
në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga verifikimi i informacionit të paraqitur nga autoriteti
kontraktor, si dhe nga shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që këta operatorë ekonomikë
të jetë ankimuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Nga ana tjetër, autoriteti kontraktor do të
pasqyrojë në SPE pasi të përfundojë procesi i ankimimit, skualifikimin e këtyre operatorëve
ekonomikë të sipërpërmendur, referuar shqyrtimit të dokumentacionit të tyre pas ankesave të
paraqitura.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “International Security Albania” sh.p.k. mbi
shoqëritë “Snajper Security” shpk, “RES 03” shpk, “Ales” shpk, “Vrana Security Group” shpk,
“S.S.X” shpk, “Ballazhi” shpk, “Dea Security” shpk, nuk do të merret në shqyrtim.
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III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “International Security Albania”
shpk mbi shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorin ekonomikë “Arbana” sha me
arsyetimin se: “Rezulton se listat emërore të operatorëve ekonomikë “Arbana” sha të lëshuara
nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë nuk përmbushin kriterin për 15-çertifikata të vlefshme
brenda afatit 4-vjeçar. Sipas informacionit rezulton se në vërtetimin e performancës lëshuar nga
Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë.”, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se pretendimet e
ankimuesit për këtë operator ekonomik do të merren në shqyrtim përsa kohë që ky ankimues ka
paraqitur ankesë pranë KPP, pavarësisht faktit se ky operator ekonomik rezulton i skualifikuar
nga procedura në fjalë nga ana e autorotitetit kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren
se:
III.6.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 8, “Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë”, pika.3
nga ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar se: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë:
“3. Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe
sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 15 punonjës shërbimi të lëshuara nga
Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë.”.
Ndërsa në Shtojcën 8, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 2 është
përcaktuar se operatori ekonomik duhet të paraqesë:
“Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron
aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të
operatorit ekonomik, i vitit 2018 .
Të mos ketë masa disiplinore në fuqi për vitin paraardhës (2017-2018)
- Të ketë 5 punonjës në sallën e kontrollit si dhe grup të gatshëm (për mbulimin e
shërbimit 24 orësh)
Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku jepet informacioni i
mësipërm i kërkuar.
(mos ketë ngjarje dhe masa administrative në ngarkim të OE për vitin 2017)”.
III.6.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se operatori ekonomik
“Arbana” sh.a, në përmbushje të kriterit të mësipërm, ka paraqitur dokumentacionin si më
poshtë:
Vërtetim Nr. 960/2 prot, datë 23.01.2018, për operatorin ekonomik “Arbana” sh.a lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë, ku numri i punonjësve të shërbimit gjithsej është 26
punonjës, si dhe 12 çertifikatat punonjësish shërbimi, nga të cilat një çertifikatë nuk
korespondojnë me vërtetimin e DVP, por 10 çertifikata janë jashtë afatit 4 vjeçar dhe konkretisht
B.A me numër çertifikate 0193 datë 02.08.2010, P.M me numër çertifikate 0192 datë 02.09.2010,
H.B me numër çertifikate 0195 datë 25.10.2011, A.B me numër çertifikate 3154 datë 06.08.2012,
D.H me numër çertifikate 1194 datë 18.11.2009, A.B me numër çertifikate 5077 datë 12.11.2013,
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A.B me numër çertifikate 0194 datë 02.08.2010, L.K me numër çertifikate 0196 datë 13.04.2012
dhe S.V me numër çertifikate 3153 datë 06.08.2012, pra duke paraqitur në fakt 1 çertifikatë të
vlefshme të lëshuara nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë.
III.6.3. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr.9643, datë 20.21.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat
dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit.”
III.6.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, parashikohet si më poshtë: “Për të
provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.6.5. Neni 5 i Ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikon
shprehimisht se:
1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të SHPSF-së është kompetencë e Drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.
2. Certifikimi i punonjësit të shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut.
3. Vendimet e certifikimit, sipas përcaktimeve në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, lëshohen duke u
bazuar respektivisht në mendimin paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC-së.
4. Pajisja me certifikatë e titullarit të subjektit dhe drejtuesit teknik bëhet brenda 45 ditëve,
ndërsa për punonjësin e shërbimit bëhet brenda 30 ditëve nga dita e plotësimit të formularit të
kërkesës për aplikim.
5. Certifikata është e vlefshme për 4 vjet me të drejtë ripërtëritjeje, për titullarin e subjektit, për
drejtuesin teknik dhe punonjësin e shërbimit.
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III.6.6. Referuar legjislacionit në fuqi për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për
kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike,
financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të
realizimit me sukses të kontratës në respekt të nenit 46 pika 1 gërma “b”, të Ligjit Nr.9643
dt.20.21.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parashikon se: “[…] aftësia teknike:
operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar
kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës
[…]”.
III.6.7. Në rekomandimin e përbashkët ndërmjet Komisionit të Prokurimit Publik dhe Agjencisë
së Prokurimit Publik “Mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat
të ruajtjes fizike”, i datës 20.12.2017, publikuar në faqen zyrtare të KPP, në pikën 2, paragrafi 7,
është parashikuar shprehimisht: “Në lidhje me hartimin e kriterit për paraqitjen e certifikatave të
punonjësve të shërbimit, në kushtet kur, procesi i ricertifikimit të punonjësve të shërbimit nuk ka
përfunduar ende dhe është në proces për një afat të pacaktuar, kjo sipas informacionit të dhënë
nga Drejtoria e Policisë së Shtetit, autoritetet kontraktore rekomandohen si më poshtë vijon:
Në rastët kur, në dokumentat e tenderit do të kërkohet paraqitja e certifikatave të punonjësve të
të shërbimit, së bashku me këtë kriter rekomandojmë që, të kërkohet edhe paraqitja e një
vërtetimi të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore, i cili duhet të përmbajë të dhëna për listën
emërore të punonjësve të shërbimit të certifikuar, dhe vlefshmërinë e këtyre certikatave, datën e
certifikimit (datën e lëshimit), si dhe afatin e vlefshmërisë së kësaj certifikate.”
III.6.8. Në korrespondencën e Komisionit të Prokurimit Publik me Drejtorinë Vendore të
Policisë Tiranë, në lidhje me vlefshmërinë e çertifikatave, kjo e fundit citon se: “Cilësimi i
(vlefshëm) në vërtetimet e performancave për punonjës të çertifikuar të cilëve sipas ligjit actual i
ka përfunduar afati 4 vjeçar, është bërë për shkak të vakumit ligjor të krijuar nga anulimi i
udhëzimit 308, datë 22.05.2017 “Për funksionin e shërbimit privat të sigurisë fizike dhe Qendrës
së Trajnimit Privat të punonjësve të SHPSF-ve” si dhe akteve ligjore e nënligjore për zbatimin e
ligjit 75/2014 "Për shërbimin privat të sigurisë fizike”. Mungesa e bazës ligjore pezulloi
përkohësisht procesin e çertifikimit të aplikantëve për shpsf-t, dhe qëllimi i cilësimit i “vlefshëm”
ishte shmangia nga penaliteti i punonjësve të cilët sipas ligjit actual paisen me çertifikatat me
afat 4 –vjeçar.
Bazuar në nenin 5 të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, dhe Udhëzimit të
Ministrit të Brendshëm nr. 130, datë 05.03.2018 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
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fizike”, afati i vlefshmërisë së çertifikatave të punonjësve të shërbimit, shpsf, është 4 vjeçar nga
momenti i çertifikimit të tyre”.
III.6.9. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “ International Security Albania”
shpk., mbi shtimin e arsyeve të skualifikimit për ofertën e operatoritt ekonomik “Arbana” sh.a,
KPP konstaton se ky i fundit nuk ka paraqitur numërin e kërkuar të çertifikatave të punonjësve të
shërbimit për ruajtjen dhe sigurinë fizike, të lëshuar nga DVP Tiranë, prej të cilave vetëm 1 prej
tyre është brenda afatit 4-vjeçar të vlefshmërisë të parashikuar në nenin 5, pika 5, të Ligjit Nr.
75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si edhe bazuar në shkresën e Drejtorisë
Vendore të Policisë Tiranë.
Komisioni vëren se në asnjë dispozitë ligjore apo akt nënligjor nuk parashikohet se çertifikatat
për punonjësit e shërbimit janë me afat të pacaktuar, përkundrazi për afatin e vlefshmërisë së
tyre, pika 5, e nenit 5 të ligjit Nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, parashikon se
çertifikatat lëshohen për një afat 4-vjeçar me të drejtë ripërtëritje. Edhe vetë Drejtoria Vendore e
Policisë Tiranë, me tagrat e organit kompetent dhe përgjegjës për çertifikimin e punonjësve të
shërbimit të shoqërive shpsf, sqaron në kthimin e përgjigjes drejtuar Komisionit të Prokurimit
Publik nëpërmjet shkresës me nr. 4039/1 prot., datë 27.04.2018, se afati i vlefshmërisë së
çertifikatave të punonjësve të shërbimit shpsf, është 4 vjeçar, nga momenti i çertifikimit.
APP dhe KPP rekomandojnë se, në rastet kur në dokumentat e tenderit do të kërkohet paraqitja e
certifikatave të punonjësve të të shërbimit, së bashku me këtë kriter, të kërkohet edhe paraqitja e
një vërtetimi të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore, i cili duhet të përmbajë të dhëna për
listën emërore të punonjësve të shërbimit të certifikuar, dhe vlefshmërinë e këtyre certifikatave,
datën e certifikimit (datën e lëshimit), si dhe afatin e vlefshmërisë së kësaj certifikate. Sa më
sipër, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në shkresën Nr. 960/2 prot, datë 23.01.2018,
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, ku vërtetohet performanca e veprimtarisë së
SHPSF “Arbana” sh.a, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, nuk ka përcaktuar afat vlefshmërie të
çertifikatave të punonjësve të shërbimit të listuar në këtë shkresë (vërtetim), por është shprehur
se “[...] dhe punonjësit e shërbimit të poshtëshënuar që janë në marrëdhënie pune me çertifikata
të vlefshme”, si dhe ka pasqyruar vetëm datën e marrjes së këtyre çertifikatave.
Nga ana tjetër, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, siç cituam edhe më sipër, sqaron më së miri
në lidhje me afatin e vlefshmërisë së këtyre çertifikatave në korrespondencën zyrtare me
Komisionin e Prokurimit Publik.
Komisioni gjykon se me anë të vërtetimit të kërkuar, autoritetet kontraktore kërkojnë të
vërtetojnë nëse punonjësi i shërbimit është pjesë e stafit të operatorit ekonomik pjesëmarrës, si
dhe datën e përfundimit të vlefshmërisë së çertifikatës, ndërsa afati i vlefshmërisë së tyre
përcaktohet në mënyrë eksplicite në ligj, fakt ky i theksuar edhe nga vetë Drejtoria Vendore e
Policisë përkatëse, në kthimin e përgjigjes drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Arbana” sh.a,
nuk e përmbush kriterin e përcaktuar në shtojcën 8, kapaciteti ligjor i dokumentave të tenderit, të
procedurës së prokurimit objekt shqyrtimi, pasi ka paraqitur 1 çertifikatë të vlefshme për
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punonjësit e shërbimit të cilat rezultojnë të pasqyruara edhe në vërtetim, nga 15 të kërkuara nga
autoriteti kontraktor në kriteret kualifikuese të dhënë në dokumentate tenderit.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “International Security Albania” shpk për
operatorin ekonomik “Arbana” sh.a qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “International Security
Albania” shpk mbi shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorën ekonomik “Arbana” sha
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që i është
pranuar një prej pretendimeve të tij dhe gjendja faktike e juridike e këtij operatori nuk do të
ndryshojë duke mbetur i skualifikuar nga procedura e prokurimit në fjalë, e për rrjedhojë duke
përmbushur interesat e ankimuesit, ndaj edhe nuk do të merren në shqyrtim, për ekonomi të
procedurës administrative.
III.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “International Security Albania”
shpk, mbi shoqëritë “Start 2000” shpk dhe “Kurti Security” shpk, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se, fati i këtyre shoqërive është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës
25.05.2018, ku këto shoqëri rezultojnë të skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, e për
rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga verifikimi i informacionit
të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe nga shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që
këta operatorë ekonomikë të jetë ankimuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “International Security Albania” sh.p.k. mbi
shoqëritë “Start 2000” shpk dhe “Kurti Security” shpk, nuk do të merret në shqyrtim.
III.9. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “International Security Albania”
shpk mbi shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorin ekonomik “Leksi Security” shpk, me
arsyetimin se: “Rezulton se listat emërore të operatorëve ekonomikë “Start 2000” shpk dhe
“Kurti Security”, të lëshuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë nuk përmbushin kriterin
për 15-çertifikata të vlefshme brenda afatit 4-vjeçar. Gjithashtu sipas informacionit rezulton se
në vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë për operatorët
ekonomikë “Start 2000” shpk dhe “Kurti Security” shpk, nuk kanë 5-punonjës në qëndrën e
kontrollit të vërtetuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë.”, Komisioni i Prokurimit
Publik, gjykon se nuk do të merren në shqyrtim pasi, referuar gjykimit mësipër në pikën III.1
gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik “Leksi Security” shpk do të vazhdojëë të jetë i
skualifikuar nga procedura në fjalë, e rrjedhimisht duke përmbushur interesin e ankimuesit.
III.10 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Arbana” sh.a mbi kundërshtimin
e skualifikimit të ofertës me arsyen se: “Në datë 25.05.2018 u njoha me klasifikimin e
operatorëve ekonomikë të nxjerrë nga autoriteti kontraktor në faqen elektronike të APP-së, ku
kostatuam skualifikimin e operatorit ekonomik “Arbana” sh.a me arsyetimin se nuk përmbush
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kërkesat kualifikuese të pikës 3 ku përcaktohet se operatori ekonomik duhet të ketë 15 punonjës
të kërkuar nga AK.
Në datën 12.06.2018 na është kthyer përgjigja nga AK duke refuzuar ankesën e paraqitur nga
subjekti ‘Arbana” sha.
Për këtë arsye po ju drejtohem juve si institucion që ju ngarkon ligji për zgjidhjen e ankesës
tonë, pasi i përmbush të gjitha kriteret ligjore duke përfshirë edhe numrin e punonjësve kjo e
përfshirë në vërtetimin e sigurimeve shoqërore dhe neë vërtetimin e paraqitur nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë me nr.960/2 prot dt.23.01.2018 ku jepet numri i punonjësve prej 26
rojesh, 4 përgjegjës shërbimi dhe 1 grup të gatshëm me dy veta.
Subjekti ‘Arbana” sha i përmbush të gjitha kërkesat kualifikuese, fakt ky i vërtetuar me
vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria e Policise Qarkut Tirane, prandaj duhet të kualifikohet.”,
Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër në pikën III.6, gjykon se nuk do të
merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi, gjendja faktike dhe juridike e
këtij operatori ekonomik do të vijojë të ngelet e skualifikuar edhe pas ankimit në KPP, duke mos
pasur më interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
III.11. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk mbi
skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Siguria” shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Nazeri
2000” shpk, “Toni-Security” shpk, “Oktapus” shpk dhe “Internacional Security Albania” shpk
me arsyetimin se: “Ofertat e operatorëve “Siguria” shpk, “Eurogjici Security” shpk, “Nazeri
2000” shpk, “Toni-Security” shpk, “Oktapus” shpk dhe “Internacional Security Albania” shpk
duhet të refuzohen/skualifikohen, pasi nuk kanë llogaritur ofertën financiare sipas kërkesës së
autoritetit kontraktor të përcaktuar në dokumentat e tenderi, Shtojcës 11 dhe Sqarimit të datës
07.05.2018.”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.11.1. Në Shtojcën.8, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” “Kapaciteti teknik”, pika 7 të
dokumentave të proçedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
“Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin analizën e kostos për ofertën e paraqitur. (Shih
Shtojca 1 - Sqarime)”.
III.11.2. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, konstatohet se autoriteti kontraktor ka
publikuar Shtojcën.1 “Formularin e Ofertës Ekonomike” si më poshtë:
“Shtojca 1
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik]
FORMULARI I OFERTËS
Emri i Ofertuesit_____________________
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
***
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Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen
e APP-se
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH
1
2
3
4
5
6
7
Nr

Përshkrimi i Shërbimeve Njësia
(Muaj)

1.

Shërbim i ruajtje së
(X)
godinës së
Oferta Neto ne total
TVSH (%)
Oferta total
Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula
______________

Sasia
Numri total i
(nr.vendro rojeve për
jeve)
vendroje
(X)
(X)

Çmimi
Njësi /muaj
(X)

Oferta
në total
(neto)
(X)

(X)
(X)

Sqarime
(Shëmbulli i mëposhtëm është në rastin e një vendroje me tre turne dhe shërbim 24 orë):
1.

2.

Nr.
1
2
3
4

Në çmim janë të përfshira të gjitha shpenzimet për detyrimet fiskale që parashikon
kuadri ligjor në lidhje me pagat, shtesat mbi page, sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore për shërbimin e ruajtjes në një vend roje me tre turne.
Bashkëlidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi për një roje dhe 1
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme.
Emërtimi

Shpenzime për pagë bazë
Shtesë mbi pagë për turnin II
Shtesë mbi pagë për turnin III
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%
Analiza e kostos
 Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr.
399, datë 03.05.2017,”Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji
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Nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar,
Ligji 75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
Numri i punonjësve të nevojshëm të shërbimit për një vendroje me tre turne të
llogaritet 4.98 (Orë pune/punonjës/muaj: 174 orë). Koeficienti i zëvendësimit 1.66
për çdo punonjës shërbimi).
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e
preventivit (si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e
shendetesore), rezultojnë të jenë nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të
skualifikohen.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek ( e kërkuar ne dokumentat e tenderit).
Klasifikimi i ofertave bëhet mbi bazën e vlerës së ofertës së dhënë në total.

III.11.3. Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike të dorëzuar prej ofertuesve të sipërpërmendur
rezulton se oferta e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” shpk, “Oktapus Security” shpk dhe
“Siguria” nuk kanë hartuar ofertën sipas përcaktimeve të bëra nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit pasi mungon analiza e kostos për një vendroje në muaj, duke mos
pasqyruar në ofertë të gjithë elementët e kërkuar nga autoriteti kontraktor dhe duke mos qenë e
mundur analizimi i të gjithë këtyre elementëve si pjesë përbërëse e ofertës totale, rrjedhimisht,
duke mos u paraqitur sikurse është përcaktuar në dokumentat e tenderit, si dhe duke mos iu
përmbajtur të gjithë elementëve të përcaktuar në dokumentat e tenderit, ndërsa ofertat e
paraqitura nga operatorët ekonomikë “Internacional Security Albania” shpk, “Toni Security”
shpk dhe “Eurogjici Security” shpk nga verifikimi i elementëve të kostos si edhe kosto në total,
referuar përcaktimit të bërë nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, rezulton se janë
në kosto ligjore, dhe përfshijnë të gjithë elementët e kërkuar nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit.
Përsa më sipër pretendimi i operatorit ankimues “Myrto Security” shpk për operatorët ekonomikë
“Nazeri 2000” shpk, “Oktapus Security” shpk dhe “Siguria” shpk qëndron, ndërsa për SHPSF-të
“Internacional Security Albania” shpk, “Toni Security” shpk dhe “Eurogjici Security” shpk nuk
qëndron.
III.12. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk mbi
skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Snajper Security” shpk, “Res-03” shpk, “Ales” shpk,
“Dea Security” shpk, “Vrana Security Group” shpk, “Firdeues Security” shpk dhe “S.S.X”
shpk, me arsyetimin se: “Ofertat e operatorëve “Snajper Security” shpk, “Res-03” shpk, “Ales”
shpk, “Dea Security” shpk, “Vrana Security Group” shpk, “Firdeues Security” shpk dhe
“S.S.X” shpk duhet të refuzohen/skualifikohen, pasi nuk kanë llogaritur ofertën financiare sipas
kërkesës së autoritetit kontraktor të përcaktuar në dokumentat e tenderi, Shtojcës 11 dhe
Sqarimit të datës 07.05.2018.”, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, fati i këtyre shoqërive
është përcaktuar tashmë prej vendimit të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave nr.556/5 prot,
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datë 07.06.2018 dërguar ankimuesit “International Security Albania”shpk me shkresën e
autoritetit kontraktor nr.556/7 prot, datë 08.06.2018, ku është pranuar pjesërisht pretendimi i
ankimuesit dhe nga ku këto shoqëri rezultojnë të skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, e
për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga verifikimi i
informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe nga shqyrtimi administrativ në KPP,
nuk rezulton që këta operatorë ekonomikë të jetë ankimuar në lidhje me këtë procedurë
prokurimi. Nga ana tjetër, autoriteti kontraktor do të pasqyrojë në SPE pasi të përfundojë procesi
i ankimimit, skualifikimin e këtyre operatorëve ekonomikë të sipërpërmendur, referuar
shqyrtimit të dokumentacionit të tyre pas ankesave të paraqitura.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. mbi shoqëritë “Snajper
Security” shpk, “RES 03” shpk, “Ales” shpk, “Vrana Security Group” shpk, “S.S.X” shpk,
“Ballazhi” shpk, “Dea Security” shpk, nuk do të merret në shqyrtim.
III.12. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk mbi
skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Firdeues Security” shpk dhe “Aulona Pol 1” shpk, me
arsyetimin se: “Ofertat e operatorëve “Firdeues Security” shpk dhe “Aulona Pol 1” shpk duhet
të refuzohen/skualifikohen, pasi nuk kanë llogaritur ofertën financiare sipas kërkesës së
autoritetit kontraktor të përcaktuar në dokumentat e tenderi, Shtojcës 11 dhe Sqarimit të datës
07.05.2018.”, Komisioni i Prokurimit Publik, referuar arsyetimit në pikat III.2 dhe III.3, gjykon
se nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi, gjendja faktike
dhe juridike e këtyre operatorëve ekonomikë do të ndryshojë duke u skualifikuar nga kjo
procedurë prokurimi, duke mos pasur më interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë
prokurimi.
Përsa 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 ankesën e operatorit ekonomik “Internacional Security Albania” shpk për në
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr. REF-63439-04-18-2018, me
objekt: “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike për godinën dhe magazinat e KQZ-së”–
Marrëveshje Kuadër-me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 12 muaj”, me fond limit 5.855.795 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 18.05.2018
nga autoriteti kontraktor Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, Tiranë.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
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3. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Leksi Security” shpk për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
4. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Arbana” sha për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
5. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Siguria” shpk, “Snajper Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk, “Res s03”
shpk, “Ales” shpk, “Dea Security” shpk, “Vrana Security Group” shpk, “Firdeues
Security” shpk, “S.S.X” shpk dhe “Oktapus Security” shpk, “Aulona Pol 1” sh.p.k. duke
i skualifikuar këta operator ekonomik.
6. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
7. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Internacional Security Albania” shpk.
8. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
9. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1101 Protokolli; Nr. 1105 Protokolli; Nr. 1116 Protokolli; Nr. 1144 Protokolli;
Datë 13.06.2018
Datë 13.06.2018
Datë 14.06.2018
Datë 19.06.2018

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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