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Në mbledhjen e datës 04.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e operatorit ekonomik “Grand Security” sh.p.k nga
procedura e prokurimit me objekt: “Kërkesë për propozime” me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë me roje private”, me fond
limit 3.110.000 lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë 08.04.2015 nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat.
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Global Security” sh.p.k dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k nga procedura e mësipërme e prokurimit.

Ankimues:

“Grand Security” sh.p.k.
Adresa: Komuna Maqellarë, Dibër
“Snajper Security” sh.p.k.
Adresa: Lagjia Gjok Doçi, Pall nr. 14 Sh Nr.2 Ap nr.8 Peshkopi

Autoriteti kontraktor:

Baza Ligjore:

Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat
Adresa: Lagja “Drita” Burrel
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
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miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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 ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili i ka
refuzuar ato, dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e
prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 20.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me objekt: “Kërkesë për
propozime” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë me roje private”, me fond limit 3.110.000
lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë 08.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit
Spitalor Mat.
II.2. Në datën 20.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
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Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
“Grand Security” sh.p.k
“Global Security” sh.p.k
“Eurogjici Security” sh.p.k
“Snajper Security” sh.p.k
“Res - 03” sh.p.k

2.714.848 lekë, skualifikuar
2.724.893 lekë, kualifikuar
2.919.500 lekë, kualifikuar
2.945.122 lekë, kualifikuar
2.945.691 lekë, kualifikuar

Operatori ekonomik “Grand Security” sh.p.k është skualifikuar pasi:
1. Mungojnë faturat tatimore që shoqërohen me kontrata e ngjashme;
2. Bilanci i vitit 2014 është pa pasqyrat bashkangjitur, i pakonfirmuar te zyrat tatimore;
3. Për vitin 2012 mungojnë të gjitha pasqyrat financiare;
4. Vërtetimet për xhiron 2012-2014 nuk korrespondojnë me bilancin për 2013 në bilanc 6 199
505 dhe në vërtetim 4 768 501, për vitin 2014 në bilanc 5 091 168 dhe në vërtetimet 4 484
331;
5. Termat e referencës të papërcaktuara;
6. Shërbimi i grafikut mungon;
7. Te vërtetimi i policisë së Qarkut Dibër nuk figurojnë emrat Z. Sh. Rr dhe Z. A S që figurojnë
në E-sig;
II.3. Në datën 21.04.2015 operatori ekonomik “Grand Security” sh.p.k ka dërguar ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit.
II.3.1 Në datën 24.04.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit duke i refuzuar
ankimimin.
II.3.2. Në datën 04.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor si më poshtë:
Lidhur me skualifikimin për kontratat e ngjashme kemi paraqitur kontrata që vërteton se operatori
ynë ka kryer shërbime të ngjashme gjatë tre viteve të fundit bashkë me vërtetimin e realizimit të
suksesshëm. KVO po të ketë pasur paqartësi le të kërkojë informacion në organet tatimore Dibër.
Lidhur me arsyen e dytë, sqarojmë se sipas ndryshimit të ligjit tatimor në vitin 2015 bilancet e vitit
2014 dorëzohen deri më datë 30.03.2015 nuk janë dorëzuar dorazi në DRT Dibër për të marrë
konfirmimin por janë dorëzuar sipas afateve në mënyrë elektronike. Për vitin 2012 bilanci është i
rregullt e për cdo gjë mund të merrni informacion tek organet tatimore.
Vërtetimi për xhiron 2012-2014 nuk korrespondojnë me bilancin për vitin 2013 në bilanc 6 199 505
dhe në vërtetim 4 768 501, për vitin 2014 në bilanc 5 091 168 vërtetimet e 4 484 331. Këto
vërtetime janë marrë tek organet kopetente tatimore Dibër për vërtetimin për qarkullimin 2014
3

është marrë para se të dorëzohet Bilanci i vitit 2014 por kryesorja është se ky vërtetim e përmbush
kërkesën e AK.
Termat e Referencës janë shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor e jo nga operatori
ekonomik.
Për mospërfshirjen në vërtetimin e policisë dy emrat e lartpërmendur ato janë në proces licensimi e
testimi sipas ligjit 75/2014 por sasia e personave roje të licensuar e të siguruar është sa dyfishi i
numrit të kërkuar në DST.
Kërkojmë kualifikimin e ofertës sonë.
II.4. Në datën 25.04.2015 operatori ekonomik “Snajper Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e shoqërisë “Global Security” sh.p.k. dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k.
II.4.1. Në datën 30.04.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit duke i refuzuar
ankimimin.
II.4.2. Në datën 06.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik
me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor si më poshtë:
“Global Security” sh.p.k. nuk ka plotësuar të gjitha kërkessat për kualifikim të vendosura nga
autoriteti kontraktor e konkretisht:
Analizën e kostos në lidhje me cmimin e ofertës. Oferta e paraqitur nga ky operator është nën
koston e lejuar ligjore sepse nuk ka parashikuar shtesat sipas kodit të punës për ditët e pushimit e
festat zyrtare për tre vendrojet pasi numri i rojeve i planifikuar nuk bën të mundur zëvendësimin me
pushim, dhe si rrjedhim nuk janë llogaritur sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.
Së dyti operatori ekonomik “Global Security” sh.p.k në listpagesat Janar –Shkurt 2015 nuk janë
sipas ligjit 75/2014 [...]
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. sepse:
Nuk ka paraqitur vërtetim OSHEE për sallën operative të marrë me qera për qytetin e Peshkopisë:
Së dyti operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k në listpagesat Janar –Shkurt 2015 nuk janë
sipas ligjit 75/2014 [...]
Oferta e paraqitur nga ky operator ekonomik është nën koston e lejuar ligjore.
Kërkojmë skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Global Security” sh.p.k. dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k.
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II.5 Në datën 13.05.2015 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr. 420 prot., ka dorëzuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të
sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave dhe dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankesave
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Grand Security” sh.p.k përsa i
përket: “Mungojnë faturat tatimore që shoqërohen me kontrata e ngjashme”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” “Kapaciteti teknik” të dokumentave të
procedurës së mësipërme të prokurimit, tek kapaciteti ekonomik dhe financiar nga ana e autoritetit
kontraktor është parashikuar plotësimi i kërkesës si vijon:
Shërbime të së njëjtës natyrë të realizuara gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të Operatorëve ne
vlerën prej 40% e fondit limit të vëna në dispozicion. Këto shërbime do të vërtetohen me
dekomentacionin si më poshtë; Kontratë e nëshkruar me institucionet shtetërore apo private për
realizimin e suksesshëm të kontratës së bashku me faturat tatimore të firmosura dhe vulosura nga
autoriteti ekonomikë si dhe vërtetimin e realizimit të sajë.
III.1.2 Komisioni i Prokurimit Publik, referuar nenit 27 pika 4 të Vendimin e Këshillit të Ministrave
nr. 914, 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” përcaktohet se:
Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për furnizimet e
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar
duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që
prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Autoriteti kontraktor si dëshmi
për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose/dhe fatura
tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen
vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson
të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese.”
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III.1.4. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
përcakton që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij
ligji.”
III.1.5 Për plotësimin e këtij kriteri operatori ekonomik “Grand Security” sh.p.k ka paraqitur:
-

Kontratë me Drejtorinë e Spitalit Rajonal Dibër, Peshkopi me vlerë 2.041.200 lekë më tvsh
së bashku me formular vlerësimi.
Kontratë me Drejtorinë e Spitalit Bulqizë me vlerë 1.796.640 lekë më tvsh së bashku me
formular vlerësimi me vlerë kontrate 898.320 lekë me Tvsh.

III.1.6 Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor
përnjohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me
sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për Autoritetin Kontraktor është e rëndësishme të provohet që
operatori ekonomik zotëron kapacitetet teknike, makineritë dhe pajisje të nevojshme dhe të
mjaftueshme, për realizimin e kontratës me sukses në afat dhe në cilësi sipas përcaktimeve të
dokumentave standarte të tenderit.
Operatoti ekonomik “Grand Security” sh.p.k me dokumentacionin e dorëzuar, plotëson kërkesën e
autoritetit kontraktor.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit në lidhje me këtë pikë qëndron.
III.2. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Grand Security” sh.p.k përsa i
përket: “Bilanci i vitit 2014 është pa pasqyrat bashkangjitur, i pakonfirmuar te zyrat tatimore” dhe
“Për vitin 2012 mungojnë të gjitha pasqyrat financiare”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit, tek kapaciteti ekonomik dhe financiar nga ana e autoritetit kontraktor
është parashikuar plotësimi i kërkesës si vijon:
Kopje të bilanceve të viteve 2013, 2014 të vulosura nga Administrata Tatimore, jo më e ulët se sa
vlera e fondit limitë që prokurohet.
III.2.2. Për plotësimin e kriterit, shoqёria “Grand Security” sh.p.k ka paraqitur dokumentacionin e
mëposhtëm në portalin elektronik të APP-së për këtë procedurë prokurimi:
-

Pasqyrat financiare për vitin 2013, të vulosura nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Dibër.
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-

Pasqyrat financiare për vitin 2014, të vulosura vetëm nga kompania “Grand
Security”.

III.2.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” parashikohet
shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.2.4. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
përcakton që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij
ligji.”
III.2.5. Sa më sipër, KPP gjykon se, 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 kapacitetet teknike.
Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se shoqёria “Grand Security” sh.p.k ka paraqitur bilanc
të vitit 2013 sipas kërkesave të autoritetit kontraktor të vulosuar nga administrata tatimore. Përsa i
përket bilancit 2014, ndërkohë që afati ligjor për dorëzimin e bilancit të vitit 2014 është data
31.03.2015. Në këto kushte operatorët ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi janë të
detyruar të sjellin dokumentacionin përkatës i cili është i mundur objektivisht dhe nuk është i
kufizuar në afate ligjore.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se me anë të dokumentacionit që ka paraqitur në portalin
elektronik të APP-së për këtë procedurë prokurimi e plotëson kriterin e lartpërmendur të
përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit qёndron.
III.3. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Grand Security” sh.p.k përsa i
përket: “Vërtetimet për xhiron 2012-2014 nuk korrespondojnë me bilancin për 2013 në bilanc 6
199 505 dhe në vërtetim 4 768 501, për vitin 2014 në bilanc 5 091 168 dhe në vërtetimet 4 484
331”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.3.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të
dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit, tek kapaciteti ekonomik dhe financiar nga
ana e autoritetit kontraktor është parashikuar plotësimi i kërkesës si vijon:
Vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar në 3(tre) vitet e fundit
(2012,2013,2014) në një vlerë jo më e vogël se sa vlera e fondit limit që prokurohet.
III.3.2. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” parashikohet
shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.3.2. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
përcakton që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij
ligji.”
III.3.4 Për plotësimin e këtij kriteri operatori ekonomik “Grand Security” sh.p.k ka paraqitur:
Vërtetim nr 2137 prot datë 24.02.2015, me anë të të cilit vërtetohet se subjekti “Grand Security”
sh.p.k. për vitet e mëposhtme ka raportuar të ardhurat:
Për vitin 2013
Për vitin 2014

4 768 501 lekë
4 484 331 lekë

III.3.5. 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... .”
III.3.6. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, përcaktohet se: Për kapacitetet financiare dhe ekonomike: neni 26 pika 7 a, dhe
b Për të provuar përmbushjen e kriterit për kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti
kontraktor kërkon:
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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. […..]”
Sa më sipër, KPP gjykon se, 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 “Vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për
xhiron vjetore të realizuar në 3(tre) vitet e fundit (2012,2013,2014) në një vlerë jo më e vogël se sa
vlera e fondit limit që prokurohet”
KPP gjykon se kriteri i sipërcituar është përmbushur nga operatori ekonomik “Grand Security”
sh.p.k. pasi, mesatarja e xhiros vjetore e dy viteve të fundit e tejkalon disa herë fondin limit të
kontratës që prokurohet sipas kërkesave të dokumentave të tenderit. Autoriteti kontraktor nuk mund
t’i referohet një arsyetimi i cili nuk përputhet me kriteret e dokumentave të tenderit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit në lidhje me këtë pikë qëndron.
III.4 Lidhur me arsyet e tjera të skualifikimit të operatorit ekonomik “Grand Security” sh.p.k., se
mungojnë:
- Termat e referencës të papërcaktuara;
- Shërbimi i grafikut mungon;
Nga verifikimi i dokumentave të tenderit, përkatësisht shtojca 8 “Termat e referencës” dhe
shtojca 9 “Shërbimi dhe grafiku i lëvrimit”, janë shtojca për t’u plotësuar nga autoriteti
kontraktor.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.5. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Grand Security” sh.p.k përsa i
përket: “Te vërtetimi i policisë së Qarkut Dibër nuk figurojnë emrat Z. Sh. Rr dhe Z. A S që
figurojnë në E-sig”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” “Kapaciteti teknik” të dokumentave të
procedurës së mësipërme të prokurimit, tek kapaciteti ekonomik dhe financiar nga ana e autoritetit
kontraktor është parashikuar plotësimi i kërkesës si vijon:
Vërtetim nga Drejtoria e Policisë Qarkut Dibër për shlyerjen e detyrimeve financiare për vitin 2014
konformë Ligjit Nr. 8770 dt. 19/04/2001” Për shërbimin Pivat të sigurisë fizike” (i ndryshuar)
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shoqëruar me listën emërore, çertifikatat edhe lejet e punonjësve, jo më pak se 7 (shtatë) punonjës
shërbimi.
III.5.2. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53, pika 3
përcakton që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij
ligji.”
III.5.3 Për plotësimin e këtij kriteri operatori ekonomik “Grand Security” sh.p.k ka paraqitur:
Vërtetim nr 473 prot datë 12.02.2015, me anë të të cilit vërtetohet se subjekti “Grand Security”
sh.p.k. ka 25 punonjës shërbimi të certifikuar pranë DPQ Dibër, bashkangjitur 22 lejet e
punonjësve të shërbimit që korespojnë me emrat e vërtetimit të DPQ Dibër.
KPP gjykon se kriteri i sipërcituar është përmbushur nga operatori ekonomik “Grand Security”
sh.p.k. pasi, e ka përbushur kriterin “Vërtetim nga Drejtoria e Policisë Qarkut Dibër për shlyerjen e
detyrimeve financiare për vitin 2014 konformë Ligjit Nr. 8770 dt. 19/04/2001 ” Për shërbimin
Pivat të sigurisë fizike” (i ndryshuar) shoqëruar me listën emërore, çertifikatat edhe lejet e
punonjësve, jo më pak se 7 (shtatë) punonjës shërbimi.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Snajper Security” sh.p.k përsa i përket
“Global Security” sh.p.k, se: listpagesat Janar –Shkurt 2015 nuk janë sipas ligjit 75/2014 [...],
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.6.1 Në shtojcën 6 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit, tek kapaciteti ekonomik dhe financiar nga ana e autoritetit kontraktor
është parashikuar plotësimi i kërkesës si vijon:
Operatorët të paraqesin Listë - Pagesat e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore sipas
fomulari “E-SIG 025/ për muajt janar – Shkurt 2015 të dorëzuara në Autoritetet Përkatëse sipas
ligjit 75/2014 datë 10/07/2014 Kreu III Neni 18 pika g, ku të jetë zbatuar Kodi i punës Neni
81 pika 1 dhe 2, mos plotsimi i kësaj pike përbën kusht skualifikues.
III.6.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “ Global Security”
sh.p.k. konstatohet se, ky i fundit, ka paraqitur formularët E-Sig 025 “Listëpagesat e kontributeve të
Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimi mbi të Ardhurat nga Punësimi”, për muajt JanarShkurt 2015, si më poshtë:
Janar 2015 gjithsej 133 punonjës, ka punonjës të paguar sipas Ligjit nr. 75/2014
Shkurt 2015 gjithsej 230 punonjës, ka punonjës të paguar sipas Ligjit nr. 75/2014
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III.6.3. 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.6.4 Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, referuar dokumentacionit paraqitur nga operatori
ekonomik “Global Security” sh.p.k, ky i fundit e ka plotësuar kriterin e kërkuar nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi rezultojnë punonjës të siguruar sipas ligjit 75/2014, duke
marrë parasysh që në kriterin e vendosur në DT nga autoriteti kontraktor nuk është kërkuar një
numër i përcaktuar punonjësish.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Snajper Security” sh.p.k. nuk qëndron.
III.7. Përsa i përket pretendimit të dytë të operatorit ekonomik “Snajper Security” sh.p.k për
ofertuesin “Global Security” sh.p.k. se ky të fundit ka paraqitur oferta nën koston ligjore të lejuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se:
III.7.1. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” parashikohet
shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.7.2. 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.7.3. 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”.
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III.7.4 Në shtojcën 6 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit, tek kapaciteti ekonomik dhe financiar nga ana e autoritetit kontraktor
është parashikuar plotësimi i kërkesës si vijon:
Të paraqitet analiza e Kostos në lidhje me çmimin e Ofertës; bazuar në V.K.M Nr.573 dt.
03/07/2013 i ndryshuar me Ligjin nr. 75/2014 dt. 10/07/2014 kreu III Neni 18 pika g ”Për
SH.P.S.F-të, Ligjit me nr 7961 date 12/07/1995 me ndryshimet, Kodi i Punës i Republikës të
Shqipërise, Neni 81 pika 1 dhe 2, Neni 87. Ligjit nr. 10070 dt. 05/02/2009 për Sigurimet Shoqërore
në masën 16.7%.Urdhëri i Ministrit të Brëndshëm Nr. 3644 dt. 07/12/2010 i ndryshuar me Urdhëin
e Ministrit të Brëndshëm Nr. 155 dt. 23/05/2014. Vendimi Nr.1490 i Ministrit të Rendit Publik dt.
21/06/2010 pe uniformat. Moszbatimi i njërës nga këto pikave përbën kusht për skualifikim.
Autoriteti kontraktor ka kërkuar dhe preventivin me 7 zëra sipas tabelës bashkangjitur shtojcës 10.
Në shtjcën 7 të dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit ka sqaruar:
Sqarim: Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e përgjithshme, për uniformat
veshmbathjen, armatim, ndërlidhje si radio marrëse-dhënëse etj. në baz të V.K.M Nr.573 dt.
03/07/2013 i ndryshuar me Ligjin nr. 75/2014 dt. 10/07/2014 kreu III Neni 18 pika g ”Për
SH.P.S.F-të, Ligjit me nr 7961 date 12/07/1995 me ndryshimet, Kodi i Punës i Republikës të
Shqipërise, Neni 81 pika 1 dhe 2, Neni 87. Ligjit nr. 10070 dt. 05/02/2009 per Sigurimet Shoqerore
në masën 16.7%. Urdhëri i Ministrit të Brëndshëm Nr. 3644 dt. 07/12/2010 i ndryshuar me
Urdhëin e Ministrit të Brëndshëm Nr. 155 dt. 23/05/2014. Vendimi Nr.1490 i Ministrit të Rendit
Publik dt. 21/06/2010 pe uniformat. Mos zbatimi i pikave të kërkuara më sipër përbën kusht për
skualifikim.
Ndërsa në shtojcën 8 autoriteti kontraktor ka përcaktuar: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike, me
roje private, të Drejtoria e Shërbimit Spitalorë Mat.
Nr.
1.

Objekti i Prokurimit
Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike me roje
private, Drejtoria e
Shërbimit Spitalorë
Mat.

Periudha
në muaj
9

Nr.
Rojeve
7

Nr.Ven
drojeve
3

Turnet/Vendroje
1V/Roje x 24 orë = 4.2 Roje
1V/Roje x 8 orë = 1.4 oje.
1V/Roje x 8 orë = 1.4 oje.
( 2 V/Rojet me nga 1.4 Roje
janë turni I-rë.)

III.7.5. Nisur nga parakushti i theksuar më lart, Komisioni, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur
nga ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, vëren se:
Nisur nga ankesa e operatorit ekonomik në lidhje me përllogaritjet e kostos jo sipas legjislacionit në
fuqi, Komisioni i Prokurimit Publik shqyrtoi ofertën ekonomike të operatorit ekonomik “Global
Security” sh.p.k, nga ku rezultoi se ofertat në total është në përputhje me detyrimet e përcaktuara
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nga legjislacioni në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe të III-të, për sigurimet shoqërore
dhe shëndetësore në masën 16.7%, shpenzimet për armatim.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit në lidhje me këtë pikë nuk qëndron.
III.8 Sa i përket pretendimeve të tjera të operatorit ekonomik ankimues “Snajper Security” sh.p.k.,
në lidhje me operatorin ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se nga gjykimi dhe arsyetimi i mësipërm të KPP-së “Global Security” sh.p.k ka statusin e të
kualifikuarit [sipas arsyetimit në pikat e mësipërme].
Operatori ekonomik “Snajper Security” sh.p.k. në ankimimin e tij gjithashtu kërkon skualifikimin e
operatorit tjetër ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, të kualifikuar nga Autoriteti Kontraktor, dhe
të renditur përkatësisht në vendin e dytë.
Sqarojmë se, në nenin 58, pika 1, 4 dhe 5 të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “1. Njoftimi i fituesit i jepet menjëherë ofertuesit, që ka
paraqitur ofertën më të mirë, në përputhje me nenin 55 të këtij ligji.
4. Kontrata hyn në fuqi kur nënshkruhet nga ofertuesi fitues dhe nga autoriteti kontraktor.
5. ............................. Në rastin kur është përdorur si kriter i përcaktimit të ofertës fituese “çmimi më
i ulët” dhe kur ofertuesi fitues nuk bën sigurimin e kontratës ose nuk arrin të nënshkruajë
kontratën, autoriteti kontraktor përzgjedh ofertuesin e renditur i dyti në listën e ofertave të
përzgjedhura që kanë mbetur, vetëm nëse diferenca ndërmjet ofertës së kualifikuar në vendin e parë
dhe të dytë do të jetë jo më e madhe se 2 për qind e fondit limit. Kjo nuk cenon të drejtën e
autoritetit kontraktor, sipas nenit 24 të këtij ligji, për të refuzuar të gjitha ofertat e mbetura dhe për
të anuluar procedurën e prokurimit. Njoftimi, sipas pikes 1 të këtij neni, i dërgohet ofertuesit, oferta
e të cilit është përzgjedhur sipas kësaj pike”.
Ndërsa në nenin 63, pika 1 të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet 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”.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër në pikën e mësipërme,
gjykon se pretendimet e ankimuesit ne lidhje me kualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici
Security” sh.p.k. nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi cilido
që të jetë fati i këtyre pretendimeve për këtë operator pas shqyrtimit nga Komisioni, nuk kanë
ndikim mbi fatin e çështjes për faktin se gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik “Global
Security” sh.p.k. nuk do të ndryshojë, duke qëndruar i kualifikuar, për rrjedhojë ankimuesi nuk arrin
të realizojë interesin e tij të ligjshëm për t’u shpallur fitues në 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 dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
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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 “Grand Security” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë me roje private”, me fond limit 3.110.000 lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë
08.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitura nga operatori ekonomik “Snajper Security” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë me roje private”, me fond limit 3.110.000 lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë
08.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Grand Security” sh.p.k. duke e kualifikuar atë.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Grand Security” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 803 Protokolli,
Datë 04.05.2015

Nr. 812 Protokolli
Datë 06.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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