KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.930/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 06.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO të datës 23.08.2016 në lidhje
me kualifikimin e operatorëve ekonomik “2 LX” sh.p.k,
“Junik” sh.p.k dhe “Eurogjici Security” sh.p.k në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-36121-0502-2016 me objekt:“Shërbimi i ruajtjesdhe sigurisë fizike me
roje provate të Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme”, me fond limit 1.492.848 lekë pa TVSH
zhvilluar nё datёn 16.08.2016, nga autoriteti kontraktor, Zyra
Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Lezhë.

Ankimues:

“Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga Kavajës, Qendra Condor, Kulla H, Ap.27, Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Lezhë
Rruga “Kuvendi i Arbërit”, Lezhë

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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes
në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet 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.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
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.3. Ka respektuar afatet ligjore dhe shkallët e ankimimit të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit
kontraktor dhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 03.05.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin e prokurimeve
elektronike në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-36121-05-02-2016 me objekt:“Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike me roje private të Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, me
fond limit 1.492.848 lekë pa TVSH zhvilluar nё datёn 16.08.2016, nga autoriteti kontraktor, Zyra
Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Lezhë.
II.2. Në datën 16.08.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
“2 LX”
“Nazeri 2000”
“Junik”
“Eurogjici Security”

1.390.019,00
1,390.019,05
1,390.019,05
1.390.019,05

lekë
lekë
lekë
lekë

I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

II.4. Në datën 23.08.2016 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit
të prokurimeve elektronike për klasifikimin e operatorëve ekonomikë.
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II.5. Në datën 25.08.2016, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k.,kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
Së pari, Shoqëria “2LX” duhet të skualifikohet nga ana e AK pasi kjo shoqëri nuk ka përbushur
shpenzimet e detyrueshme ligjore për pagë minimale, e cila duhet të llogaritet në vlerën 33000 lekë,
nuk ka llogaritur shpenzimet për shtesat turni i dytë dhe i tretë të cilat sëbashku duhet të llogariten
në vlerën 6116.74 lekë, nuk ka llogaritur shpenzimet për sigurime shoqërore shëndetësore e cila
duhet të llogaritet në vlerën 6532.49 lekë, si dhe nuk ka përllogaritur shpenzimet për armatim pasi
shoqëria nuk disponon armatim në pronësi të vërtetuar me dokumentacionin përkatës. Pra, kjo
shoqëri ka ofertuar nën koston ligjore të lejuar.
Së dyti, shoqëritë “2LX”, “Junik” dhe “Eurogjici Security” duhet të skualifikohen nga AK pasi nuk
përmbushin kërkesat e dhëna nga AK në DST, konkretisht shtojca 7, kriteret e veçanta të
kualifikimit pika “d” “Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik qëështë i regjistruar në
Shqipëri”, pra këto shoqëri nuk kanë përmbushur kërkesën e dhënë në DST për vërtetim për
kontratat e OSHEE që ka operatori ekonomik por kanë paraqitur kontrata edhe në emër të
personave të tjerë fizikë.
Së treti, shoqëritë “2LX”, “Junik” dhe “Eurogjici Security” duhet të skualifikohen nga AK pasi
nuk përmbushin kërkesat e dhëna nga AK në DST,konkretisht shtojca 7, kapaciteti teknik, pika
3.1.B sipas të cilës operatori ekonomik duhet të paraqesë “Autorizim individual për operatorin
ofertues lëshuar nga Autoriteti Komunikimeve Elektronike dhe Postare për “Radiokomunikim dhe
Alarm”, konform ligjit nr. 9918 datë 19.05.2008 për qytetin Lezhe”, pra këto shoqëri duhet të
skualifikohen pasi nuk plotësojnë kërkesën e AK në DST.
Së katërti, shoqëritë “2LX”, “Junik” dhe “Eurogjici Security” duhet të skualifikohen nga AK pasi
nuk përbushin kërkesat e dhëna nga AK në DST,konkretisht shtojca 7, kapaciteti teknik, pika 3.1.D.
Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar konform ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të
sigurisë fizike”, shoqëruar me listën emërore, certifikatat/lejet e punonjësve të certifikuar, lëshuar
nga Drejtoria e Policisë Qarkut, jo më pak se 5 persona, pra këto shoqëri duhet të skualifikohen
pasi nuk plotësojnë kërkesën e AK në DST, pra nuk kanë paraqitur 5 certifikata të vlefshme brenda
afatit 4 vjeçar.
II.5. Në datën 26.08.2016 me anë të shkresës nr.5569/2 prot autoriteti kontraktor e ka venë në dijeni
ankimuesin në lidhje me pretendimet e parashtuara në ankesë duke vendosur refuzimin e ankesës.
II.6. Në datën 05.09.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, me të njëtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.7.Autoriteti kontraktor nuk i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues brenda afatit të
përcaktuar në LPP.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
3

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues“Nazeri 2000” sh.p.k për
kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “2LX” sh.p.k me arsyetimin
se:“Operatori ekonomik është nën koston ligjore” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike”, përcaktohet se:
Vend rojet ku do të kryhet shërbimi do të jenë: ZVRPP Lezhë:
1. Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurimit Fizik kërkohet të kryhet në ambjentet nën administrim nga
ZVRPP Lezhë
2. Shërbimi do të kryhet konfrom parashikimeve ligjore të ligjit nr.75/2014
- Numri i rojeve për të realizuar shërbimin 4.35 roje me 1 vendroje sipas turneve.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me armë.
- Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio komunikimi
- Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi.
- Firma kontraktuese është e detyruar të zbatojë me përpikmëri ligjin mbi të cilin mbështetet
aktiviteti i këtyre shoqërive si dhe rregulloren e brendshme që do të nënshkruhet mbas nënshkrimit
të kontratës.
-Kontraktuesi merr në dorëzim objektin me procesverbalet përkatëse dhe mban përgjegjësi për
dëmet që mund të vijnë në faj të saj.
-Ruajtja e objektit do të bëhet 24 orë në 24 sipas ofertës të shpalluar fituese duke përfshirë edhe
ditët e pushimit, festat .
[...]
III.1.2. Në shtojcën “Shërbimet dhe grafiku u ekzekutimit”, përcaktohet se:
Afatet e ekzekutimit: Afati i ekzekutimit është 7 muaj duke filluar nga data 01.06.2016 deri më
31.12.2016
[...]
III.1.3. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2013 “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”.
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III.1.4. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00
deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”, ndërsa referuar
nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompensohet
me një shtesë page jo më pak se 25% ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e punës së
kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një
javë para ose pas kryerjes së saj. ”
III.1.5. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar
nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015 “Pёr kontributet e
detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.
III.1.6. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar dhe nga kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit
nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera, konstaton se
oferta ekonomike e operatorit ekonomik “2LX” sh.p.k në total është nën koston e lejuar ligjore pasi
oferta e paraqitur , nuk është përllogaritur në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni
në fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë për turnin e II dhe të III, sigurimet shoqërore
dhe shëndetësore në masën 16.7 %, e rrjedhimisht nuk mjafton për mbulimin e shpenzimeve për
periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe
nënligjore në fuqi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. mbi
kualifikimin e shoqërisë “2LX” sh.p.k.,Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk do të merren
në shqyrtim pasi, referuar gjykimit të mësipërm në pikën III.1.6., gjendja faktike dhe juridike e
operatorit ekonomik “2LX” sh.p.k. do të ndryshojë duke u skualifikuar nga procedura në fjalë, e
rrjedhimisht duke përmbushur interesin e ankimuesit.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues“Nazeri 2000” sh.p.k për
kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Junik” sh.p.k dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k me arsyetimin se:“këto shoqëri nuk kanë përmbushur kërkesën e dhënë në DST për
vërtetim për kontratat e OSHEE që ka operatori ekonomik, por kanë paraqitur kontrata edhe në
emër të personave të tjerë fizikë” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në Shtojcën 7“Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pika 2.1. “d”rezulton se nga autoriteti
kontraktor është kërkuar:
Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
III.3.2. Nga verifikimet, në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të kriterit sa më sipër
operatorët ekonomikëkanëdorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
Operatori ekonomik “Junik” sh.p.k
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Vërtetim Debie ku citohet: [...] ..vërtetojmë se kërkuesi “Junik” sh.p.k, nga verifikimet e kryera
në Sistemin e Faturimit, për kontratën/kontratat me kod SH1C010032004081,
SH1D010422037340, TR1C040028637386, SH1C010069040763, EL0A020009303216 titullar
i së cilës/cilave është “Junik” sh.p.k, D.M rezulton të ketë 0 lekë (zero) detyrime për faturat e
energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 28.07.2016 përfshirë faturën korrente të
muajit Qershor 2016.

Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k


Vërtetim Debie nr. 6097 prot., datë 19.07.2016, ku citohet: [...] ..vërtetojmë se kërkuesi
Eurogjici Security sh.p.k, nga verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, për
kontratën/kontratat me kod TR1B080006106961, TR1B080006106960, DU0A020020942,
SH1C010067004210, KR0A060010002283, BU0C130014040289, SH2A020067017623,
TR1B080006111873, titullar i së cilës/cilave është “Eurogjici Security” sh.p.k, Sh.H, L.M,
R.Z, F.Z, Z.M dhe Eurogjici Security, rezulton të ketë 0 lekë (zero) detyrime për faturat e
energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 19.07.2016 duke përfshirë dhe faturën
koherente të muajit Qershor 2016.

III.3.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 26, pika 7, gërma “c”, përcaktohet se: “Për të provuar
përmbushjen e kriterit për kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:
c) një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e
detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit
kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar
nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që
ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori
ekonomik”.
III.3.4. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me
Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji
elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të paguajë detyrimin e
përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është
rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit
kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.
Në Nenin 48, pika 4 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se “ [...] Paraqitja e ofertave bëhet si më poshtë: b) ofertat
dorëzohen në rrugë elektronike, sipas përcaktimit në aktet nënligjore […]”
III.3.5. Referuar korrespondencës që Komisioni i Prokurimit Publik ka pasur me Operatorin e
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, është vënë në dijeni nga kjo e fundit, se pasi bëhen verifikimet
përkatëse lëshohet “Vërtetim Debie” sipas formatit standard për të gjitha subjektet aplikuese.
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Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike evidenton saktësinë e dokumentacionit të paraqitur
nga subjektet përkatëse si dhe tërësinë e kontratave dhe në fund konkludon me lëshimin e “Vërtetim
Debisë” i cili konfirmon se:
1. Konsumatori nuk rezulton debitor në sistemin e furnizimit
2. Konsumatori rezulton debitor
3. Konsumatori rezulton debitor, por ka lidhur akt-marrëveshje për shlyerjen e detyrimeve me
këste.
III.3.6. Referuar sa më sipër Komisioni gjykon se operatori ekonomik “Junik” sh.p.k dhe operatori
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k me anë të dokumentacionit të paraqitur kanë vërtetuar
shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike referuar periudhës më të fundit nga hapja
e ofertave.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues“Nazeri 2000” sh.p.k për
kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë“Junik” sh.p.k dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k me arsyetimin se:“nuk përmbushin kërkesat e e dhëna nga AK në DST, konkretisht
shtojca 7, kapaciteti teknik, pika 3.1.B sipas të cilës operatori ekonomik duhet të paraqesë
“Autorizim individual për operatorin ofertues lëshuar nga Autoriteti Komunikimeve Elektronike
dhe Postare për “Radiokomunikim dhe Alarm”Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në shtojcën 7 (të modifikuar) “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika
3.1. “d”përcaktohet se:
Autorizim Individual për operatorin ofertues lëshuar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike
dhe Postare për “Radiokomunikim dhe Alarm”, konform ligjit nr. 9918 datë 19.05.2008, për qytetin
e Lezhës.
III.4.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të kriterit sa më sipër
operatorët ekonomikë kanë dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
Operatori ekonomik “Junik” sh.p.k
-

Aneks N 2/1(Akep-2016-AI-U2390-1-3)“Për caktim dhe përdorim frekuencash në Brezat VHF,
UHF, Sisteme Radiokomunikimi” i subjektit ‘Junik” sh.p.k me zonë mbulimi QytetLezhë -19
km.

Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k
-

Aneks N 2/1(Akep-2014-AI-UI396-1-30)“Për caktim dhe përdorim frekuencash në Brezat VHF,
UHF, Sisteme radiokomunikimi” i subjektit ‘Eurogjici Security” sh.p.k me zonë mbulimi Qarku
Lezhë - 30 km.

III.4.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
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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. b) 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;”
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. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të
kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat,
në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në
përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Në mbështetje të pikës 3, të
nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke
kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e
tenderit.
Sa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se referuar kriterit të përcaktuar në DST
dhe autorizimeve individuale shoqëruar me AneksinN 2/1(Akep-2016-AI-U2390-1-3) dhe Aneksin
N 2/1(Akep-2014-AI-UI396-1-30), të larpërmendura, konstatohet se operatorët ekonomikë “Junik”
sh.p.k dhe “Eurogjici Security” sh.p.k disponojnë autorizim individual për caktim frekuencash për
sistem radiokomunikimi të lëshuar nga AKEP në emër të shoqërisë, në këto kushte operatorët
ekonomikë janë në përmbushje të kriterit të përcaktuar nga Autoriteti.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qëndron
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues“Nazeri 2000” sh.p.k për
kundërshtimin e kualifikimit të ofertës së operatorëve ekonomikë “Junik” sh.p.k dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k me arsyetimin se:“nuk përbushin kërkesën e dhënë nga AK në DST, konkretisht
shtojca 7, kapaciteti teknik, pika 3.1.D. Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar konform
ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, shoqëruar me listën emërore,
certifikatat/lejet e punonjësve të certifikuar, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut, jo më pak se 5
persona, pra këto shoqëri duhet të skualifikohet pasi nuk plotësojnë kërkesën e AK në DST, pra nuk
kanë paraqitur 5 certifikata të vlefshme brenda afatit 4 vjecar”,Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
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III.5.1. Në shtojcën 7 (të modifikuar) “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika
3.1. “d” përcaktohet se:
Vërtetim për numrin e punonjësve të çertifikuar konform ligjit nr. 75/2014 "Për shërbimin privat të
sigurisë fizike" , shoqëruar me listën emërore, certifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, lëshuar
nga Drejtoria e Policisë Qarkut, jo më pak se 5 persona.
III.5.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në përmbushje të kriterit sa më sipër
operatorët ekonomikë kanëdorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
Operatori ekonomik “Junik” sh.p.k si pjesë e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Junik” sh.p.k
dhe “Trezhnjeva” sh.p.k


















Kontratë bashkëpunimi për bashkëpunim të operatorëve ekonomikë lidhur para një noteri
publik Nr.1772 Rep dhe Nr.1249 Kol. Nga shqyrtimi i kontratës së bashkëpunimit rezulton se
referuar “Objektit” të kontratës, bashkimi i përkohshëm i shoqërive është krijuar mbi zbatimin
e objektit [...] “Shërbim i Rojeve dhe sigurisë fizike me roje private, me autoritet kontraktor
ZVRPP Lezhë” (objekt i procedurës së prokurimit objekt ankimi). Palët kanë rënë dakord që
detyrat për realizimin e detyrave të objektit të mësipërm si dhe ndarja e fitimit sipas
pjesëmarrjes do të jetë:
“Trezhnjeva” sh.p.k do të kryejë10 % të shërbimit dhe “Junik” sh.p.k do të kryejë90 % të
shërbimit.
Prokurën e Posaçme të lidhur para një noteri publik Nr. 1773 Rep dhe Nr. 1250 Kol. Me anë të
kësaj prokure është emëruar si përfaqësues i posaçëm i bashkimit të shoqërive, shoqëria
“Junik” sh.p.k.
Vërtetim nr. 346 Prot., datë 07.04.2016 “Performanca e Subjektit SH.P.S.F “Junik” 1.3.A”,
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë.
Certifikatë nr.0382, datë 05.08.2013 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Lezhë
Certifikatë nr.0295, datë 25.01.2013 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Lezhë
Certifikatë nr.0409, datë 25.10.2013 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Lezhë
Certifikatë nr.0047, datë 25.02.2010 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Lezhë
Certifikatë nr.0240, datë 25.06.2012 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Lezhë
Certifikatë nr.0011, datë 25.10.2010 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Lezhë
Vërtetim nr. 298 Prot., datë 08.04.2016 “Performanca e Subjektit SH.P.S.F “Trezhnjeva”
1.3.A”, lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë, përfshirë listën emërore në vërtetim.
Certifikatë nr.0331, datë 04.06.2013 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Lezhë
Certifikatë nr.0468, datë 25.04.2014 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Lezhë
Certifikatë nr.0333, datë 04.06.2013 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Lezhë
Certifikatë nr.0154, datë 25.10.2011 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Lezhë

“Eurogjici Security” sh.p.k
-

Vërtetim nr. 572 Prot., datë 15.06.2016 “Performanca e Subjektit SH.P.S.F “Eurogjici” 1.3.A”,
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë, shoqëruar me listën emërore.
Certifikatë nr. (i paevidentueshëm qartë), datë 25.01.2010
Certifikatë nr.0230, datë 25.03.2012
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-

Certifikatë nr. (i paevidentueshëm qartë), datë 25.02.2010
Certifikatë nr. 07, datë 24.07.2010
Certifikatë nr. (i paevidentueshëm qartë), datë 25.03.2012
Certifikatë nr. 0269, datë 25.06.2012
Certifikatë nr. 0229, datë 25.03.2012
Certifikatë nr. (i paevidentueshëm qartë), datë 25.02.2011
Certifikatë nr. 0637, datë 16.04.2015

III.5.3. Në Kreun VIII (“Kushte të përgjithshme për zbatim”), neni 74 (“Bashkimi i operatorëve
ekonomikë”), pika 1, dhe 3 të VKM 914/2014 parashikohet se :
“1. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i
përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në
ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga
anëtarët e këtij bashkimi…..
2. Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar,
ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe
elementët konkretë, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të
operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me prokurë përfaqësuesin e tyre për
dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me
kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi
duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e
operatorëve ekonomikë. Në rast se bashkimi i operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata duhet
të nënshkruhet nga secili prej anëtarëve të këtij bashkimi.
“3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në
nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare,
profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen
e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”.
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.”
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.5.5. Neni 5 “Certifikimi” 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
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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.
Referuar frymës së legjislacionit 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.5.6. Sa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se referuar kriterit të përcaktuar në
DST, Kontratës së bashkëpunimit në lidhje me certifikatat profesionale në “Kriteret e Veçanta të
Kualifikimit” dhe përqindjes së pjesëmarres në procedurën e prokurimit, rezulton që shoqëria
“Junik” duhet të kishte jo më pak se 4 certifikata profesionaletë vlefshme dhe shoqëria
“Trezhnjeva” sh.p.k, jo më pak se 1 të tillë.
Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur dhe analizës së mësipërme, rezulton se operatori
ekonomik “Junik” sh.p.k nuk ka bashkelidhur në Vërtetimin për numrin e punonjësve të certifikuar
konform ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” listën emërore të punonjësve, kriter
ky i të kërkuar shprehimisht në kriteret e veçanta të kualifikimit. Komisioni i Prokurimit Publik
konstaton se Çertifikatat profesionale për ushtrim profesioni të rojes të ngarkuara në sistemin e
prokurimeve elektronike nga operatori ekonomik “Junik” pjesë e bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Junik” sh.p.k &“Trezhnjeva” sh.p.k, nuk janë të rregullta pasi 2 (dy) nga certifikatat të
ngarkuara në sistem u mungon përkatësisht fleta e parë e certifikatës ku identifikohet numri dhe
data e certifikatës që i përket punonjësit të shërbimit, ndërsa certifikatës tjetër i mungon fleta e dytë
e certifikatës që i korrespondon gjeneralitetet e punonjësit të shërbimit.
III.5.7. Për sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se bashkimi i operatorëve ekonomik
“Junik” sh.p.k &“Trezhnjeva” sh.p.k, nuk ka paraqitur ofertë në përputhje me kërkesat e
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit dhe konkretisht nuk vërteton se
zotëron kapacitetin teknik në lidhje me certifikatat profesionale sipas përcaktimit të autoritetit
kontraktor.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k qëndron.
III.5.8. Referuar dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ky operator nuk është në përputhje me kriteret e vecanta të
kualifikimit të vendosura nga autoriteti kontraktor për këtë procedurë prokurimi. Nga ana e
operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k në sistemin e prokurimeve elektronike është
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paraqitur vetëm 1 (një) çertifikatë të vlefshme, ndërkohë që në kriterin e veçantë të kualifikimit të
përcaktuar nga autoriteti kontraktor është kërkuar që numri i çertifikatave profesionale për
ushtrimin e detyrës së rojes të kategorisë 1.3.A të lëshuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut të jetë
jo më pak se 5 persona, që kërkohet për kryerjen e shërbimit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-36121-05-02-2016 me
objekt:“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje provate të Zyrës Vendore të
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, me fond limit 1.492.848 lekë pa TVSH zhvilluar
nё datёn 16.08.2016, nga autoriteti kontraktor, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme Lezhë.
2. Autoriteti kontraktor të anullojë vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “2LX” sh.p.k,“Eurogjici Security” sh.p.k dhe të bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Junik” sh.p.k dhe “Trezhnjeva” sh.p.k duke i skualifikuar ata nga procedura e
prokurimit të sipërcituar.
3. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1937 Protokolli; Datë 05.09.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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