REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 355/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 03.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të datës 15.04.2015 mbi skualifikimin e
operatorëve ekonomikë “Firdeus Security” sh.p.k. dhe “SSX” sh.p.k.,
nga procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt
“Shërbim i ruajtjes së godinës me roje civile për Ministrinë e Energjisë
dhe Industrisë”, me fond limit 3.122.466 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datën 27.03.2015 nga autoriteti kontraktor, Ministria e Energjisë dhe
Industrisë.
Shfuqizimi i vendimit të datës 15.04.2015 mbi skualifikimin e
operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k. e “Toni Security”
sh.p.k. dhe kualifikimin e shoqërive “Global Security” sh.p.k., “Dea
Security” sh.p.k., “Klaron” sh.p.k., “Cullhaj” sh.p.k., “Firdeus
Security” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Oktapus”
sh.p.k., “SSX” sh.p.k., “Flena Rb” sh.p.k., “NSS” sh.p.k. dhe “Jori”
sh.p.k.

Ankimues:

“Firdeus Security” sh.p.k.
Bulevardi “Gjergj Fishta”, pallati i ri përballë Diplomat 2, K. 3, H. 1.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
Rruga “Adem Jashari”, Lagj. 8, H. 10, Pall. 4, Ap. 3, Tiranë.
“Toni Security” sh.p.k.
Rr. “Adem Jashari”, Lgj.8, H. 10, Ap.3, Tiranë.
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“SSX” sh.p.k.
Rruga “5 Maji”, brenda ish- ndërmarjes kimike, Tiranë.
Autoriteti Kontraktor: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, 1001, 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”, Vendimi
i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesve, 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, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në
përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
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Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 12.03.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbim i ruajtjes së godinës me roje civile për
Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë”, me fond limit 3.122.466 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datën 27.03.2015 nga autoriteti kontraktor, Ministria e Energjisë dhe Industrisë.
II.2. Në datën 27.03.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 15.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Global Security” sh.p.k.,
“Dea Security” sh.p.k.
“Klaron” sh.p.k.
“Firdeus Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Oktapus” sh.p.k.
“Cullhaj” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“SSX” sh.p.k.
“Ales” sh.p.k.,
“Flena Rb” sh.p.k.
“NSS” sh.p.k.,
“Jori” sh.p.k.
“Toni Security” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
“Arbana sh.a.” sh.p.k.
“A. 2000” sh.p.k.,
“Mandi – 2K” sh.p.k.,

2.711.518,53 Lekë (pa TVSH),
2.754.549,09 Lekë (pa TVSH),
2.966.514,00 Lekë (pa TVSH),
2.996.842,65 Lekë (pa TVSH),
2.996.842,95 Lekë (pa TVSH),
2.996.843,20 Lekë (pa TVSH),
2.996.843,22 Lekë (pa TVSH),
2.996.843,22 Lekë (pa TVSH),
2.996.843,22 Lekë (pa TVSH),
2.996.843,85 Lekë (pa TVSH),
2.996.845,11 Lekë (pa TVSH),
2.999.052,00 Lekë (pa TVSH),
3.078.715,50 Lekë (pa TVSH),
3.103.718,31 Lekë (pa TVSH),
3.119.023,00 Lekë (pa TVSH),
3.120.732,00 Lekë (pa TVSH),
3.120.761,00 Lekë (pa TVSH),
3.120.773,00 Lekë (pa TVSH),

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;

II.4. Në datën 17.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij me pretendimin se
skualifikimit të publikuar në portalin e APP, nuk i është bashkëlidhur asnjë arsye skualifikimi.
Ankimuesi pretendon se ka dorëzuar analizë të hollësishme të kostos për një roje/muaj ku janë
parashikuar të gjitha detyrimet ligjore sipas kërkesave në Dokumentat e Tenderit.
II.4.2. Në datën 27.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k., duke mos
marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij.
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II.5. Në datën 17.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij nga
kjo procedurë prokurimi e konkretisht:
1. “Listëpagesat për periudhën Korrik – Dhjetor 2014 dhe Janar 2015 nuk janë të firmosura
nga shoqëria apo Administrata Tatimore ...”, ku ankimuesi pretendon se listëpagesat janë
të konfirmuara elektronikisht nga organet Tatimore.
2. “Vërtetimi i sallës operative nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë nuk përputhet me
certifikatën e pronësisë”, ku ankimuesi pretendon se certifikata e pronësisë mban adresën
rruga “Lidhja e Prizrenit”, e ndryshuar si emërtim më pas me rruga “Adem Jashari” dhe
certifikata e pronësisë është lëshuar në datën 12.04.2010, kohë kur nuk kish ndodhur
ndryshimi i emërtimit të rrugës. Gjithashtu, ankimuesi pretendon se organi kompetent i cili
bën verifikimet e Sallës Operative është Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë dhe kjo e
fundit ka konfirmuar se shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k. zotëron Sallë Operatove.
Gjithashtu, ankimuesi kërkon që skualifikimit të shoqërive “Global Security” sh.p.k., “Dea
Security” sh.p.k., “Klaron” sh.p.k., “Cullhaj” sh.p.k., “Firdeus Security” sh.p.k. dhe “Nazeri
2000” sh.p.k. tu shtohet edhe arsyeja se, në përllogaritjen e ofertave të tyre nuk kanë respektuar
të gjitha detyrimet ligjore në fuqi, duke mos përllogaritur saktë shtesat e turnit të II dhe të III,
shpenzime për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore si dhe shpenzimet për armatim.
II.5.1. Në datën 27.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të postës elektronike e-mail, i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e
tij.
II.5.2. Në datën 30.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e
paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 17.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij me pretendimin se
skualifikimit të publikuar në portalin e APP, nuk i është bashkëlidhur asnjë arsye skualifikimi.
Gjithashtu, ankimuesi kërkon që skualifikimit të shoqërive “Global Security” sh.p.k., “Dea
Security” sh.p.k., “Klaron” sh.p.k., “Cullhaj” sh.p.k., “Firdeus Security” sh.p.k., “Nazeri 2000”
sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k., “SSX” sh.p.k., “Flena Rb” sh.p.k., “NSS” sh.p.k. dhe
“Jori” sh.p.k. tu shtohet edhe arsyeja se, në përllogaritjen e ofertave të tyre nuk kanë respektuar
të gjitha detyrimet ligjore në fuqi, duke mos përllogaritur shpenzime për ditët e punës gjatë
pushimit javor dhe festave zyrtare.
II.6.1. Në datën 27.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të postës elektronike e-mail, i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij si
dhe nuk ka dhënë asnjë informacion mbi arsyet e skualifikimit të këtij operatori ekonomik.
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II.6.2. Në datën 30.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.6.3. Në datën 02.05.2015 pranë selisë së operatorit ekonomik ankimues mbëriti kthim
përgjigjja e autoritetit kontraktor me nr. 1092/19 prot., datë 29.04.2015, ku ndër të tjera jepet
informacion edhe për arsyet e skualifikimit të këtij operatori ekonomik si më poshtë:
1. Kopjet e Bilanceve për vitin 2012 – 2013 nuk janë të certifikuara nga Administrata
Tatimore;
2. Listëpagesat për periudhën Korrik – Dhjetor 2014 dhe Janar 2015 nuk janë të firmosura
nga shoqëria apo Administrata Tatimore;
II.6.4. Në datën 04.05.2015 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij nga kjo procedurë
prokurimi.
II.6.5. Në datën 12.05.2015 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k., duke mos marrë
përgjigje për ankesën e tij, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ku
kundërshton arsyet e skualifikimit të tij nga kjo procedurë prokurimi.
II.7. Në datën 17.04.2015, operatori ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar të njihet me arsyet e skualifikimit të tij pasi, sipas tij,
njoftimit të skualifikimit të publikuar në portalin e APP, nuk i është bashkëlidhur asnjë arsye
skualifikimi.
II.7.1. Në datën 29.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 1092/18 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k., duke i komunikuar edhe arsyet e
skualifikimit nga kjo procedurë prokurimi e konkretisht:
1. “Janë paraqitur kontrata punësimi të personelit pa afat dhe ky fakt nuk na garanton për
vijimësinë normale të plotësimit dhe realizimit të detyrimeve që burojnë nga kontrata;”
2. “Vërtetimi i sallës operative nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për vitin 2015 nuk
shoqërohet me certifikatë pronësie ose kontratë qiraje. Ka paraqitur certifikatë pronësie
për truall;”
II.7.2. Në datën 05.05.2015, operatori ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij e konkretisht:
1. Lidhur me arsyen e skualifikimit se “Janë paraqitur kontrata punësimi të personelit pa afat
dhe ky fakt nuk na garanton për vijimësinë normale të plotësimit dhe realizimit të
detyrimeve që burojnë nga kontrata”, ankimuesi pretendon se ka paraqitur kontrata për 11
punonjës shërbimi, të cilat janë lidhur në përputhje me Kodin e Punës së Republikës së
Shqipërisë, në të cilin parashikohet se kontrata e punës mund të lidhet me afat të pacaktuar;
2. Lidhur me arsyen e skualifikimit se “Vërtetimi i sallës operative nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut Tiranë për vitin 2015 nuk shoqërohet me certifikatë pronësie ose kontratë qiraje.
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Ka paraqitur certifikatë pronësie për truall.”, ankimuesi pretendon se ka paraqitur
certifikatën e pronësisë nr. 638175, e cila nuk provon vetëm pronësinë mbi një truall të
çfarëdoshëm por, edhe të godinës që është mbi këtë truall, gjë që është e pasqyruar edhe në
hartën treguese të rregjistrimit;
II.7.3. Në datën 19.05.2015 operatori ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k., duke mos marrë
përgjigje nga autoriteti kontraktor, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë.
II.8. Në datën 08.05.2015 dhe 27.05.2015 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar ku
ndër të tjera jepet informacion mbi arsyet e skualifikimit të operatorit ekonomik “Firdeus
Security” sh.p.k., e konkretisht kjo shoqëri është skualifikuar me arsyet e mëposhtme:
1. Listëpagesat për periudhën Korrik – Dhjetor 2014 dhe Janar 2015 nuk janë të firmosura
nga shoqëria apo Administrata Tatimore sipas kërkesave të përcaktuara në dokumentat e
tenderit për kualifikim;
2. Vërtetimi i sallës operative nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për vitin 2015 nuk
përputhet me kontratën e qirasë dhe certifikatën e pronësisë;
3. Vërtetimi nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit nuk
është i plotëpër vitin 2014, pasi pasqyron vetëm periudhën Janar – Nëntor 2014;
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security”
sh.p.k. se “Listëpagesat për periudhën Korrik – Dhjetor 2014 dhe Janar 2015 nuk janë të
firmosura nga shoqëria apo Administrata Tatimore sipas kërkesave të përcaktuara në
dokumentat e tenderit për kualifikim”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, gërma e). e
Kapacitetit teknik kërkohet: “Vërtetim nga administrata tatimore, për numrin e punonjësve të
siguruar për periudhën Korrik – Dhjetor 2014, dhe Janar 2015 për jo më pak se 10 (dhjetë)
punonjës shërbimi, të shoqëruar me kontratë pune, me afat jo më të vogël se afati i realizimit të
këtij objekti, listëpagesat (E-SIG 025) të vërtetuara nga organet tatimore ku të pasqyrohen
pagat, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shëndetësore si dhe TAP, të vërtetuara nga
organet tatimore.”
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga ana e operatorit ekonomik “Firdeus
Security” sh.p.k., rezulton se ky operator ndër të tjera ka dorëzuar listpagesat tip E-SIG 025 për
periudhën Korrik – Dhjetor 2014 dhe Janar 2015, të cilat i përmbahen formularit elektronik.
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III.1.3. Referuar Ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008, “Për procedurat Tatimore”, i ndryshuar, si dhe
VKM nr. 55 datë 03.02.2010, “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të
dokumentave të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, i ndryshuar përcaktohet se:
“Duke filluar nga periudha tatimore Janar 2013, deklarimi i Listëpagesave Esig 025 dhe
Formularëve të ndryshimit të numrit të punonjësve Esig 027 do të kryhet vetëm në mënyrë
elektronike”.
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se dokumentacioni i paraqitur nga operatori
ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. është në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara, duke
përmbushur kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në Dokumentat e Tenderit.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k. qëndron.
III.2. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security”
sh.p.k. se “Vërtetimi i sallës operative nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për vitin 2015
nuk përputhet me kontratën e qirasë dhe certifikatën e pronësisë”, Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
III.2.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, gërma g). e
Kapacitetit teknik kërkohet: “Operatori ekonomik të ketë në funksionim Qendër Kontrolli (Salle
Operative) me grup të gatshëm për përballimin e situatave emergjence si dhe paisje për sistem
radiokomunikimi dhe alarmi, e paisur me radiondërlidhje, që do të nevojiten për mbarëvajtjen e
sigurimit të godinave të drejtorisë. Salla Operative me grup të gatshëm dhe funksionimi i saj të
vërtetohet me vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për vitin 2015.”
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga ana e operatorit ekonomik “Firdeus
Security” sh.p.k., rezulton se ky operator ka dorëzuar vërtetim nr. 99/12 prot., datë 28.01.2015,
lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, ku ndër të tjera citohet “Ka Qendër Kontrolli
me adresë Bulevardi “Gjergj Fishta”, përballë Diplomat 2, Tiranë. ...”
III.2.3. Referuar Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë. 01.04.2015 “Për
Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”, Kreu V, gërma A, pika 7 ku përcaktohet:
“Miratimi i qendrës së kontrollit të SHPSF-ve bëhet me komision nga sektori i rendit publik i
Drejtorisë së Policisë Vendore. ...”
III.2.4. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik ankimues “Firdeus
Security” sh.p.k., me anë të dokumentacionit të dorëzuar prej tij, ka përmbushur kriterin e
sipërcituar të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në Dokumentat e Tenderit. Duke qenë se
qendra e menaxhimit dhe kontrollit, është ambienti me mjete/pajisje që shërben për menaxhimin,
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kontrollin e veprimtarisë private të sigurisë fizike, si dhe referuar faktit se zotërimi i saj
verifikohet nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës dhe pasqyrohet në vërtetimet përkatëse të
lëshuara nga ky institucion, i cili monitoron edhe veprimtarinë e SHPSF-ve, vërtetimi i
Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë, i dorëzuar nga ankimuesi është në përputhje me kriterin e
sipërcituar dhe siguron informacionin e kërkuar nga autoriteti kontraktor. Gjithashtu, KPP
konstaton se në Dokumentat e Tenderit nuk është kërkuar paraqitja e ndonjë dokumenti mbi
zotërimin e Qendrës së Kontrollit (pronësie apo qiradhënie) e për këtë arsye thekson faktin se
autoriteti kontraktor nuk mund të vlerësojë ofertat e shoqërive pjesëmarrëse duke iu referuar
kritereve të papërcaktuara më parë në DT.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k. qëndron.
III.3. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security”
sh.p.k. se “Vërtetimi nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit
nuk është i plotë për vitin 2014, pasi pasqyron vetëm periudhën Janar – Nëntor 2014”,
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.3.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2. e
Kapacitetit ekonomik dhe financiar përcaktohet: “Xhiroja mesatare vjetore duhet të ketë një
vlerë jo më të ulët se fondi limit për të cilin konkurron. Për këtë kërkesë të paraqitet një
dokument i lëshuar nga Administrata Tatimore, ose bilancet, ku të vërtetohet xhiroja mesatare
vjetore e 3(tre) viteve të fundit.”
III.3.2 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga ana e operatorit ekonomik “Firdeus
Security” sh.p.k., rezulton se ky operator ka dorëzuar:
1) Vërtetim nr. 3252/2, datë 19.03.2014 duke vërtetuar se “Firdeus Security” sh.p.k, në vitet
e mëposhtme ka raportuar të ardhura si mëposhtë:
-

Për vitin 2011 – 139.738.180 lekë;

-

Për vitin 2012 – 180.718.025 lekë;

-

Për vitin 2013 – 136.297.725 lekë;

2) Vërtetim nr. 924 datë 07.01.2015 duke vërtetuar se “Firdeus Security” sh.p.k, në vitet e
mëposhtme ka raportuar të ardhura si mëposhtë:
-

Për periudhën Janar- Nëntor 2014 – 60.885.782 lekë;

III.3.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet 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, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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... .”
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III.3.4. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave
të Prokurimit Publik”, neni 28 pika 4, gërma b) përcaktohet: “Për të provuar kapacitetet
financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:… b) kopje të deklaratave të xhiros
vjetore, ku në asnjë rast, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit nuk
mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet; …”
III.3.5. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e
gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të
paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet 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 këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetin ekonomik dhe financiar, e
konkretisht “xhiro mesatare vjetore e 3(tre) viteve të fundit në një vlerë jo më të ulët se fondi
limit për të cilin konkurron”.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i sipërcituar është përmbushur nga operatori
ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. pasi, mesatarja e xhiros vjetore e viteve të fundit e tejkalon
disa herë fondin limit të kontratës që prokurohet.
Përsa parashtuar mësipër, pretendimi i ekonomik ankimues qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin mbi arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues
“Eurogjici Security” sh.p.k. se “Listëpagesat për periudhën Korrik – Dhjetor 2014 dhe Janar
2015 nuk janë të firmosura nga shoqëria apo Administrata Tatimore sipas kërkesave të
përcaktuara në dokumentat e tenderit për kualifikim”, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi
shqyrtoi dokumentacionin e dorëzuar nga shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k., ku rezultoi se ky
i fundit, ndër të tjera, ka dorëzuar listpagesat tip E-SIG 025 për periudhën Korrik – Dhjetor 2014
dhe Janar 2015, të cilat i përmbahen formularit elektronik, gjykon se ky pretendim është i njëjtë
me atë të trajtuar më lart në pikën III.1.4. e rrjedhimisht pretendimi i shoqërisë “Eurogjici
Security” sh.p.k. qendron.
III.5. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k. se “Vërtetimi i sallës operative nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për vitin 2015
nuk përputhet me certifikatën e pronësisë”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.5.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, gërma g). e
Kapacitetit teknik kërkohet: “Operatori ekonomik të ketë në funksionim Qendër Kontrolli (Salle
Operative) me grup të gatshëm për përballimin e situatave emergjence si dhe paisje për sistem
radiokomunikimi dhe alarmi, e paisur me radiondërlidhje, që do të nevojiten për mbarëvajtjen e
sigurimit të godinave të drejtorisë. Salla Operative me grup të gatshëm dhe funksionimi i saj të
vërtetohet me vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për vitin 2015.”
III.5.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga ana e operatorit ekonomik “Eurogjici
Security” sh.p.k., rezulton se ky operator ka dorëzuar vërtetim nr. 35/48 prot., datë 13.02.2015,
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lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, ku ndër të tjera citohet “Ka Qendër Kontrolli
me adresë Rr. “Adem Jashari”, H. 10, Nr. 4, Tiranë. ...”
III.5.3. Referuar Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë. 01.04.2015 “Për
Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”, Kreu V, gërma A, pika 7 ku përcaktohet:
“Miratimi i qendrës së kontrollit të SHPSF-ve bëhet me komision nga sektori i rendit publik i
Drejtorisë së Policisë Vendore. ...”
III.5.4. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.5.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici
Security” sh.p.k., me anë të dokumentacionit të dorëzuar prej tij, ka përmbushur kriterin e
sipërcituar të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në Dokumentat e Tenderit. Duke qenë se
qendra e menaxhimit dhe kontrollit, është ambienti me mjete/pajisje që shërben për menaxhimin,
kontrollin e veprimtarisë private të sigurisë fizike, si dhe referuar faktit se zotërimi i saj
verifikohet nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës dhe pasqyrohet në vërtetimet përkatëse të
lëshuara nga ky institucion, i cili monitoron edhe veprimtarinë e SHPSF-ve, vërtetimi i
Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë, i dorëzuar nga ankimuesi është në përputhje me kriterin e
sipërcituar dhe siguron informacionin e kërkuar nga autoriteti kontraktor. Gjithashtu, KPP
konstaton se në Dokumentat e Tenderit nuk është kërkuar paraqitja e ndonjë dokumenti mbi
zotërimin e Qendrës së Kontrollit (pronësie apo qiradhënie) e për këtë arsye thekson faktin se
autoriteti kontraktor nuk mund të vlerësojë ofertat e shoqërive pjesëmarrëse duke iu referuar
kritereve të papërcaktuara më parë në DT.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. qëndron.
III.6. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k.
se “Kopjet e Bilanceve për vitin 2012 – 2013 nuk janë të certifikuara nga Administrata
Tatimore”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.6.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 3. e
Kapacitetit ekonomik dhe financiar kërkohet: “Kopje të bilanceve për vitet 2012, 2013, të
konfirmuara nga Drejtoria Tatimore përkatëse”.
III.6.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga ana e operatorit ekonomik “Toni
Security” sh.p.k., rezulton se ky operator ka dorëzuar Pasqyrat Financiare për vitin 2012 – 2013,
të cilat mbajnë vulën e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore,
Tiranë.”
III.6.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
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prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.6.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik ankimues “Toni Security”
sh.p.k., me anë të dokumentacionit të dorëzuar prej tij, ka përmbushur kriterin e sipërcituar të
përcaktuar nga autoriteti kontraktor në Dokumentat e Tenderit, duke paraqitur pasqyrat
financiare për periudhën 2012 – 2013 të certifikuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore, Tiranë.
Gjithashtu, KPP sqaron se, autoriteti kontraktor kishte gjithë kohën e nevojshme për të kryer
verifikimet përkatëse mbi vërtetësinë e këtij dokumentacioni përpara se të vendoste të
skualifikonte ose jo shoqërinë “Toni Security” sh.p.k.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k. qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimin mbi arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Toni
Security” sh.p.k. se “Listëpagesat për periudhën Korrik – Dhjetor 2014 dhe Janar 2015 nuk janë
të firmosura nga shoqëria apo Administrata Tatimore sipas kërkesave të përcaktuara në
dokumentat e tenderit për kualifikim”, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi
dokumentacionin e dorëzuar nga shoqëria “Toni Security” sh.p.k., ku rezultoi se ky i fundit, ndër
të tjera, ka dorëzuar listpagesat tip E-SIG 025 për periudhën Korrik – Dhjetor 2014 dhe Janar
2015, të cilat i përmbahen formularit elektronik, gjykon se ky pretendim është i njëjtë me atë të
trajtuar më lart në pikën III.1.4. e rrjedhimisht pretendimi i shoqërisë “Toni Security” sh.p.k.
qendron.
III.8. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k. se “Janë
paraqitur kontrata punësimi të personelit pa afat dhe ky fakt nuk na garanton për vijimësinë
normale të plotësimit dhe realizimit të detyrimeve që burojnë nga kontrata”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.8.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, gërma e). e
Kapacitetit teknik kërkohet: “Vërtetim nga administrata tatimore, për numrin e punonjësve të
siguruar për periudhën Korrik – Dhjetor 2014, dhe Janar 2015 për jo më pak se 10 (dhjetë)
punonjës shërbimi, të shoqëruar me kontratë pune me afat jo më të vogël se afati i realizimit të
këtij objekti, listëpagesat (E-SIG 025) të vërtetuara nga organet tatimore ku të pasqyrohen
pagat, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shëndetësore si dhe TAP, të vërtetuara nga
organet tatimore.”
III.8.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga ana e operatorit ekonomik “SSX”
sh.p.k., rezulton se ky operator ka dorëzuar 11 kontrata individuale pune, të lidhura në datën
01.01.2015, midis administratorit të kësaj shoqërie (punëdhënësi) dhe 11 të punësuarve
(punëmarrës), me afat të pacaktuar.
III.8.3. Në nenin 12, pika 1, të “Kodit të Punës”, datë 20.11.2006, parashikohet shprehimisht se:
“Kontrata e punës është një marrëveshje ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënësit, qe rregullon
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marrëdhëniet e punës dhe përmban te drejtat dhe detyrimet e palëve. Ne kontratën e punës
punëmarrësi merr përsipër te ofroje punën ose shërbimin e vet për një periudhe te caktuar ose te
pacaktuar kohe, ne kuadër te organizimit dhe te urdhrave te një personi tjetër, te quajtur
punëdhënës, i cili merr përsipër te paguaje një shpërblim.”
III.8.4. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.8.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kontratat individuale të punës, të paraqitura nga
operatori ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k., janë në përputhje me dispozitën ligjore të
sipërcituar si dhe në përputhje me kërkesën e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në Dokumentat
e Tenderit jo më pak se 10 (dhjetë).
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k. qëndron.
III.9. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k. se
“Vërtetimi i sallës operative nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për vitin 2015 nuk
shoqërohet me certifikatë pronësie ose kontratë qiraje. Ka paraqitur certifikatë pronësie për
truall.”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.9.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, gërma g). e
Kapacitetit teknik kërkohet: “Operatori ekonomik të ketë në funksionim Qendër Kontrolli (Salle
Operative) me grup të gatshëm për përballimin e situatave emergjence si dhe paisje për sistem
radiokomunikimi dhe alarmi, e paisur me radiondërlidhje, që do të nevojiten për mbarëvajtjen e
sigurimit të godinave të drejtorisë. Salla Operative me grup të gatshëm dhe funksionimi i saj të
vërtetohet me vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për vitin 2015.”
III.9.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga ana e operatorit ekonomik “SSX”
sh.p.k., rezulton se ky operator ka dorëzuar vërtetim nr. 43/12 prot., datë 13.02.2015, lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, ku ndër të tjera citohet “Ka Qendër Kontrolli me adresë
Rr. “5Maji”, Tiranë. ...”
III.9.3. Referuar Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë. 01.04.2015 “Për
Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”, Kreu V, gërma A, pika 7 ku përcaktohet:
“Miratimi i qendrës së kontrollit të SHPSF-ve bëhet me komision nga sektori i rendit publik i
Drejtorisë së Policisë Vendore. ...”
III.9.4. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
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III.9.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k.,
me anë të dokumentacionit të dorëzuar prej tij, ka përmbushur kriterin e sipërcituar të përcaktuar
nga autoriteti kontraktor në Dokumentat e Tenderit. Duke qenë se qendra e menaxhimit dhe
kontrollit, është ambienti me mjete/pajisje që shërben për menaxhimin, kontrollin e veprimtarisë
private të sigurisë fizike, si dhe referuar faktit se zotërimi i saj verifikohet nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut përkatës dhe pasqyrohet në vërtetimet përkatëse të lëshuara nga ky institucion,
i cili monitoron edhe veprimtarinë e SHPSF-ve, vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së Qarkut
Tiranë, i dorëzuar nga ankimuesi është në përputhje me kriterin e sipërcituar dhe siguron
informacionin e kërkuar nga autoriteti kontraktor. Gjithashtu, KPP konstaton se në Dokumentat e
Tenderit nuk është kërkuar paraqitja e ndonjë dokumenti mbi zotërimin e Qendrës së Kontrollit
(pronësie apo qiradhënie) e për këtë arsye thekson faktin se autoriteti kontraktor nuk mund të
vlerësojë ofertat e shoqërive pjesëmarrëse, duke iu referuar kritereve të papërcaktuara në DT.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k. qëndron.
III.10. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k.
dhe “Toni Security” sh.p.k. se “Shoqëritë “Global Security” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k.,
“Klaron” sh.p.k., “Cullhaj” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k.,
“Flena Rb” sh.p.k., “NSS” sh.p.k. dhe “Jori” sh.p.k. në përllogaritjen e ofertave të tyre nuk
kanë respektuar të gjitha detyrimet ligjore në fuqi si dhe shpenzimet për ditët e punës gjatë
pushimit javor dhe festave zyrtare”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i këtyre
shoqërive është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 15.04.2015, ku këto shoqëri
rezultojnë të skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në
interesat e ankimuesve. 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 jenë ankimuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimet e operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “Toni
Security” sh.p.k. në lidhje me ofertat ekonomike të shoqërive “Global Security” sh.p.k., “Dea
Security” sh.p.k., “Klaron” sh.p.k., “Cullhaj” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k., “Ales” sh.p.k.,
“Oktapus” sh.p.k., “Flena Rb” sh.p.k., “NSS” sh.p.k. dhe “Jori” sh.p.k. nuk do të merren në
shqyrtim.
III.11. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k.
dhe “Toni Security” sh.p.k. se “Shoqëritë “Firdeus Security” sh.p.k. dhe “SSX” sh.p.k., në
përllogaritjen e ofertave të tyre nuk kanë respektuar të gjitha detyrimet ligjore në fuqi si dhe
shpenzimet për ditët e punës gjatë pushimit javor dhe festave zyrtare”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.11.1. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
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Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.11.2. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g”
është përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind më
e madhe se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
III.11.3. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që
është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000
(njëzetë e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera
gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë)
lekë”.
III.11.4. Në procedurën në fjalë, shërbimi i kërkuar nga autoriteti kontraktor është llogaritur të
kryhet për një periudhë 9 mujore, në 2 vendroje me 7 roje, me shërbim 24 orë [turni I+II+III] për
çdo ditë të javës përfshi edhe ditët e festave zyrtare dhe ditët e pushimit javor. Në shtojcën 9 të
Dokumentave të Tenderit është kërkuar: “Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e
përgjithshme për uniformat (veshmbathje), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj), shpenzimet
për pagën e rojeve, shtesat mbi pagën për turnet e dyta (ora 19:00-22:00), shtesat për pagën për
turnin e tretë (ora 22:00-06:00), shtesat mbi pagën për ditët e pushimeve dhe ditët e festave,
sigurimet shoqërore dhe shëndetësore si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon
legjislacioni në fuqi, duke paraqitur një tabelë me analizën e kostos për 1 roje në 1 muaj.”
III.11.5. Nisur nga kërkesat e mësipërme të autoritetit kontraktor, Komisioni, pasi shqyrtoi
informacionin e paraqitur nga ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti
kontraktor, vlerëson se:
Lidhur me ofertën e operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. rezulton se, ky i fundit, në
përllogaritjen e ofertave të tyre, nuk ka respektuar dispozitat ligjore në fuqi, duke dorëzuar ofertë
nën koston minimale ligjore të lejuar.
Lidhur me ofertën e operatorit ekonomik “SSX” sh.p.k. rezulton se, ky i fundit, në përllogaritjen
e ofertës së tij, ka respektuar dispozitat ligjore në fuqi, duke dorëzuar ofertë në koston minimale
ligjore të lejuar.
Sa më sipër pretendimet e parashtruara prej operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k.
dhe “Toni Security” sh.p.k. në lidhje me oferten ekonomike të shoqërisë “Firdeus Security”
sh.p.k. qendrojnë ndërsa, në lidhje me oferten ekonomike të shoqërisë “SSX” sh.p.k. nuk
qëndrojnë.
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
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Vendos
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Firdeus Security” sh.p.k. dhe
“SSX” sh.p.k., për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt
“Shërbim i ruajtjes së godinës me roje civile për Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë”,
me fond limit 3.122.466 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 27.03.2015 nga autoriteti
kontraktor, Ministria e Energjisë dhe Industrisë.
2. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k.
dhe “Toni Security” sh.p.k. për procedurёn e mësipërme të prokurimit, në lidhje me
arsyet e skualifikimit të tyre dhe pretendimet mbi ofertën ekonomike të shoqërisë
“Firdeus Security” sh.p.k.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 15.04.2015 mbi skualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k. dhe “SSX” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke kualifikuar operatorët ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k.,
“Toni Security” sh.p.k. dhe “SSX” sh.p.k.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Firdeus Security” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “SSX” sh.p.k. dhe
“Toni Security” sh.p.k.
7. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 753 Prot.; Datë 27.04.2015; Nr. 789 Prot.; Datë 30.04.2015;
Nr. 929 Prot.; Datë 19.05.2015;
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