KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 156/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Leonard Gremshi

Zv/Kryetar

Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Odise Moçka

Anëtar

Në mbledhjen e datës 21.03.2017 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorit ekonomik “Toni Security”
sh.p.k. në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt
“Shërbimi privat i sigurisë fizike të Universitetit të Tiranës dhe
filialit”, i ndarë në dy lote, Loti I “Shërbim privat i sigurisë fizike të
UT”, me nr. REF-56506-11-03-2016, me fond limit 46.569.694 lekë
(pa TVSH), zhvilluar në datën 16.01.2017, nga autoriteti kontraktor,
Universiteti i Tiranës”.
“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorëve ekonomikë “S.S.X.” sh.p.k. &
“Çullhaj” sh.p.k.; “Toni Security” sh.p.k.; “Oktapus” sh.p.k.;
“Nazeri 2000” sh.p.k.; “Aulona Pol 1” sh.p.k., nga procedura e
mësipërme e prokurimit”.

Ankimues:

Bashkimi i operatorëve ekonomikë “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj”
sh.p.k.
Rruga “5 Maji” , brenda ish – ndërmarrjes kimike, Tiranë
“Eurogjici Security” sh.p.k..
Rr. “Adem Jashari”, Lagja 8, H. 10, Ap. 3, Tiranë
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Autoriteti Kontraktor:

Universiteti i Tiranës
Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,

Vëren:
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, dhe më pas
kanë paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 03.11.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt
“Shërbimi privat i sigurisë fizike të Universitetit të Tiranës dhe filialit”, i ndarë në dy lote, Loti I
“Shërbim privat i sigurisë fizike të UT”, me nr. REF-56506-11-03-2016, me fond limit 46.569.694
lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 16.01.2017, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët sipas
vlerësimit të datës 01.02.2017, kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Toni Security” sh.p.k.
39.546.199,26 lekë, kualifikuar
2. “Eurogjici Security” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
3. “Oktapus” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
4. “Oktapus 1” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, skualifikuar
5. “Nazeri 2000” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
6. “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, skualifikuar
7. “Firdeus Security” sh.p.k. & “Dea Security” sh.p.k. 39.680.332,71 lekë, skualifikuar
8. “Aulona Pol 1” sh.p.k.
39.761.097,13 lekë, kualifikuar
9. “Arbana” sh.a.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
10. “Start 2000” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
11. “Balili – Ko” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
12. “Internationale Security Albania” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
II.3. Në datën 01.02.2017 operatori ekonomik ankimues është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
- Operatori ekonomik “Çullhaj” sh.p.k. nuk plotësonte kriterin në pikën 2.3/f në Kriteret e
Veçanta për Kualifikim, pasi ka paraqitur vërtetimin e performancës nr. 174/122, datë
2.12.2016 lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Shtetit, në të cilin nuk është pasqyruar
informacioni lidhur me numrin e dedektorëve dhe radiove të dorës që kjo shoqëri disponon
ndërkohë që nga ana e tij është marrë përsipër të realizojë 25.51% të këtij shërbimi sipas
marrëveshjes së bashkëpunimit.
Në nenin 74, pika 3 të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, të ndryshuar, parashikohet se “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi
duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të
përcaktuara në dokumentat 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”.
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II.3.1. Në datën 06.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij të dhëna nga autoriteti kontraktor.
Konkretisht ankimuesi pretendon si më poshtë vijon:
[…]
Në datë 01.02.2017 BOE “S.S.X.” sh.p.k. + “Çullaj” sh.p.k. u njoh me klasifikimin e ofertave për
procedurën e hapur të prokurimit me objekt : “Loti 1 – Shërbimin privat i sigurisë fizike të UT”
dhe fond limit 46,569,694 (dyzete e gjatëmilon e pesëqind e gjashtëdhjetë e nentëmijë e gjatëqind
e nëntëdhjetë e katër (pa tvsh).
Duke qenë se vlerësimi i ofertave është bërë në kundërshtim me LPP dhe RrPP, atëherë në zbatim
të nenit 63, pika 1 dhe 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar
dhe nenit 78 të V.K.M. nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
po paraqesim këtë formular ankese pranë autoritetit kontraktor si shkalla e parë e ankimit.
[…]
Në dokumentat e tenderit është kërkuar “Subjekti SHPFS duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria
Vendore e Policisë së Qarkut Tiranë, të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së
ofertave nëpermjet të cilit jepet informacioni mbi:
- numrin e punonjësve të shërbimit të çertifikuar, jo më pak se 74 punonjës
- numrin e përgjegjesve të shërbimit, jo më pak se 2;
- numrin e grupit të gatshëm , jo më pak se 1;
- numrin e operatorve të qëndrës së kontrollit, jo më pak se 4;
- numrin e dedektorve të dorës, jo më pak se 14 copë;
- numrin e radiove të dorës, jo më pak se 10 copë;
- numrin e shkopinjve të gomës , jo më pak se 10 copë;
- numrin e hekurave lidhës , jo më pak se 2 copë;
- mbi shlyerjen e detyrimve financiare për vitin 2015”
Për plotësimin e këtij kriteri kualifikimi shoqëria “Çullhaj” sh.p.k., anëtare e B.O.E., ka paraqitur
vërtetimin e D.V.P Tiranë nr.174/122 prot. datë 12.12.2016 ku vërtetohet se kjo shoqëri ka :
- 31 punonjës ose 41.89 % të numrit të punonjëseve të kërkuar në DT;
- 3 përgjegjsa shërbimit ose 150 % e numrit të punonjësve të kërkuar në DT;
- 2 grupe të gatshëm ose 200 % e numrit të grupit të gatshëm të kërkuar në DT;
- 4 operatorë të qëndrës së kontrollit ose 100 % e numrit të operatorve të qëndrës së
kontrollit
- të kërkuar në DT;
- 9 shkopinj gome ose 90 % e numrit të shkopinjeve të gomës të kërkuar në DT;
- 7 pranga (hekura) lidhës ose 70 % e numrit të hekurave lidhës të kërkuar në DT;
- Shlyrjen e detyrimve financiare për vitin 2015 ose 100 e kësaj kërkese të DT;
Së pari ky është një kriter i vetëm kualifikimi (edhe KVO në njoftimin e skualifikimit shprehet “nuk
ploteson kriterin 2.3/f në kriteret e vecanta për kualifikim” dhe sa me sipër rezulton se kjo shoqëri
jo vetëm e plotëson por e tejkalon, në përgjithësi, % e marrë në B.O.E.
Së dyti : Kjo shoqëri ka paraqitur në ofertë edhe:
- Faturën tatimore nr.468 datë 30.06.2013 për blerjen e 38 e radiove transmetuese;
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- Faturën tatimore nr.752 datë 29.10.2013 për blerjen e 9 e radiove transmetuese;
- Faturën tatimore datë 01.12.2016 për blerjen e 15 e radiove transmetuese;
Pra në total kjo shoqëri ka vërtetuar me dokumentacion ligjor se disponon edhe 15 dedektorë dore
ose 110 % e numrit të dedektorëve të kërkuar në DT si dhe 47 radio transmetuese ose 470 % të
numrit të radiove transmetuese të kerkuara DT.
Në neni 46 të LPP përcaktohet se: Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
a) kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale apo
tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për të
cilat do të lidhet kontrata;
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;
Kjo shoqëri ka vertetuar se zotëron makineritë dhe pajisjet e tjera fizike për të zbatuar kontratën
si me vërtetimin e D.V.P. Tiranë ashtu edhe me faturat tatimore të blerjes.
Sa më sipër kërkojmë kualifikimin e ofertës së BOE “S.S.X.” shpk + “Çullhaj” sh.p.k. si ofertë me
dokumentacionin të plotë që plotëson të gjitha kriteret e kualifikimit.
Së dyti kërkojmë edhe skualifikimin e ofertës së shoqërisë “Toni Security” sh.p.k. si ofertë nën
koston minimale ligjore të detyrueshme për këtë shërbim dhe që nuk ka respektuar të gjitha
detyrimet ligjore në lidhje me pagën, shtesat mbi pagën turni II dhe III, sigurimet shoqërore, si
dhe kërkesat e autoritetit kontraktor.
II.3.2. Në datën 13.02.2017, nëpërmjet shkresës me nr. 3949/40 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e pranuar pjesërisht ofertën dhe konkretisht
ka pranuar pretendimin në lidhje me skualifikimin e tij, dhe nuk ka pranuar pretendimin për
skualifikimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k.
II.3.3. Në datën 17.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës kundërshton kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik
“Toni Security” sh.p.k. në procedurën e mësipërme të kualifikimit.
II.4. Në datën 01.02.2017 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4.1. Në datën 06.02.2017 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Toni
Security” sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k.
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II.4.2. Në datën 13.02.2017, nëpërmjet shkresës nr. 3949/39 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje ankimuesit duke e refuzuar ankesën.
II.4.3. Në datën 14.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. është njohur me
riklasifikimin e ofertave nga ku rezulton si më poshtë:
1. “Toni Security” sh.p.k.
39.546.199,26 lekë, kualifikuar
2. “Oktapus” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
3. “Nazeri 2000” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
4. “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
5. “Eurogjici Security” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, skualifikuar
6. “Oktapus 1” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, skualifikuar
7. “Firdeus Security” sh.p.k. & “Dea Security” sh.p.k. 39.680.332,71 lekë, skualifikuar
8. “Aulona Pol 1” sh.p.k.
39.761.097,13 lekë, kualifikuar
9. “Arbana” sh.a.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
10. “Start 2000” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
11. “Balili – Ko” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
12. “Internationale Security Albania” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
II.4.4. Në datën 14.02.2017 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për riklasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
për arsyet si më poshtë vijon:
[…]
Nuk plotëson pikën 2.1/d të Kritereve të Veçanta për kualifikim me arsyetimin se kjo shoqëri nuk
ka shlyer detyrimet ndaj OSHEE për ambjentin e ndodhur me adresë në Elbasan si dhe ka një
mospërputhje midis adresave të ushtrimit të aktivitetit të pasqyruar në pikën 16 të ekstraktit të
historikut me kontratat e pasqyruara në vërtetimin e OSHEE nr. 10529, datë 20.12.2016.
II.4.5. Në datën 15.02.2017 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e tij si dhe kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “S.S.X” sh.p.k. & “Çullhaj” sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k., “Oktapus” sh.p.k.,
“Nazeri 2000” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k.
Konkretisht në ankesë pretendohet si më poshtë vijon:
[…]
I)Kundërshtojmë skualifikimin e shoqërisë sonë, për arsye :
Në dokumentet e tenderit “Kriteret e veçanta të kualifikimit” përcaktohet vërtetimi që konfirmon
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka
operatori ekonomik që është regjistruar në Shqipëri.
Në nenin 46[…]
Nenin 53/3[…]
Nenin 27[…]
Së pari, në përmbushje të kriterit sa më lart, shoqëria jonë ka paraqitur
[…]
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Pra vetë institucioni kompetent i ngarkuar me ligj për të kontrolluar debitorët e energjisë elektrike,
ka vërtetuar se shoqëria jonë nuk ka detyrime të pashlyera për energjinë elektrike, deri në datën e
marrjes së vërtetimit duke përfshirë muajin nëntor 2016.
[…]
Së dyti, sqarojmë se shoqëria jonë nuk është titullar i kontratës së furnizimit me energji elektrike
për ambientin në Elbasan, pasi ne shlyejmë vetëm qiranë e ambjentit ndërsa energjia dhe uji
shlyhet nga pronari/titullari i këtij ambienti pra nga Hotel Skampa dhe për këtë gjeni bashkëlidhur
kësaj ankese pagesat përkatëse që e vërtetojnë një fakt të tillë. Rrjedhimisht nuk ka se si të figurojë
emri i Hotel Skampës në vërtetimin e lëshuar nga OSHEE. Në vërtetimin e lëshuar nga OSHEE
figurojnë vetëm ato adresa për të cilat shoqëria jonë kryen pagesat e energjisë.
[…]
II)Kundërshtojmë kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj”
sh.p.k. për arsye se:
1) Nga informacionet e DVP rezulton se operatori ekonomik nuk disponon pajisje speciale
Dedektor. Në kriteret e veçanta të kualifikimit ishte kërkuar në mënyrë taksative: “Subjekti
SHPSF duhet të paraqesë Vërtetim nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Tiranë, të
lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertave nëpërmjet të cilit të jepet
informacioni mbi numrin e dedektorve të dorës , jo më pak 14 copë”.
Operatori nuk ka përmbushur kriterin dhe nuk duhej të kualifikohej. Nëse operatori
ekonomik do dispononte dedektor, ato do t’i kish informuar pranë DVP-Tiranë dhe këta të
fundit do e refleklektonin këtë kapacitet në vërtetimin e lëshuar prej tyre.
2) Nuk përmbush kriterin e veçantë të kualifikimit për sistem kamerash në distancë, të
vërtetuar me faturë tatimore. Asnjë prej faturave nuk vërteton se operatori disponon sistem
kamerash në distancë.
3) Nga informacionet e DVP rezulton se lista emërore e lëshuar nga Drejtoria Vendore e
Policisë Tiranë disponon 13 punonjës me çertifikata brenda afatit 4 vjeçar. Ndërkohë
referuar kritereve të veçanta të kualifikimit operatori duhej dispononte jo më pak 74
punonjës.
Neni 5 “Çertifikimi” i ligjit Nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”
parashikon shprehimisht se: […].
Për këtë arsye duhet te skualifikohet .
Operatori ekonomik ka marrë pjesë si bashkim operatorësh ekonomikë dhe në kontratën e
bashkëpunimit ka marrë përsipër për të realizuar 25.51 %. Ndërkohë që 13 punonjës me licencim
të vlefshëm / 74 punonjës të kërkuar = 17.56 %. Pra, operatori ekonomik nuk diponon punonjës
mjaftushëm brenda kërkesave ligjore të referuar më sipër, në përputhje me përqindjen e marrë
përsipër.
Autoriteti nuk mund të neglizhojë mangësitë ligjore të sqaruar më sipër, por duhet ta konstatojë
atë dhe të vijojë me skualifikimin e operatorit.
4) Nga informacionet nga Bashkia Tiranë, rezulton se vërtetimi për taksat vendore 2016, nuk
vërteton shlyrejen e taksave vendore 2016. Për këtë arsye duhet të sualifikohet.
SSX.
Nga zbërthimi i ofertës totale të ofertuar nga bashkimi i operatorëve ekonomikë, rezulton se zëri
për shpenzimin për armatimin është e pallogjikshme ekonomikisht dhe juridikish, pasi është
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përllogaritur 0 lekë. Referuar shtojcës 12 “Termave të Referencës” publikuar nga autoriteti
kontraktor në DST, rezulton se për zbatimin e kontratës operatori ekonomik fitues duhet të
diponojë nga një armë për çdo vendroje. Referuar shtojcës 11 “Shërbimet dhe Grafiku i
Ekzekutimit” rezultojnë 16 vendroje * 1 armë për vendroje = 16 armë. Referuar vendimeve të
Komisonit të Prokurimit Publik ku thuhet se çdo operator ekonomik që diponon armatim në
pronësi në përputhje me nevojat e realizimit të objektit të prokurimit, mund të mos llogarisë
shpenzim për armatim pra, 0 (zero) lekë.
Nga informacinet tona nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, rezulton se operatori ekonomik
nëpërmjet dokumentacionit të armatimit që zotëron nuk vërteton se diponon minimalisht 11 copë
armë (16 armë totali X 74.49 % që ka marrë përsipër operatori = 11 armë) të kapacitetit që duhet
për realizimin e kontratës sipas termave të referencës.
Në rastin konkret operatori nuk i disponon minimalisht 11 armë brezi por vetëm 6 copë armë të
blerë dhe vetëm për diferencën prej 5 armësh duhej të kishte përllogaritur shpenzime për armatim
pasi për tu paisur me to, operatori do të duhet të perllogarisë dhe shpenzimin që do ketë për blerjen
e 5 armëve të brezit dhe ky shpenzim duhej të ishte pasqyruar në zërin e shpenzimve për armatim.
Nga informacioni nga DVP, del se operatori disponon vetëm 6 armë brezi.
Nga sa me sipër, oferta e tij ekonomike në lidhje me shpenzimin për armatim është e palogjikshme
ekonomikisht dhe juridikisht pasi operatori ishte i detyruar që për diferencën prej 5 armësh që
nuk i disponon, të kishte përllogaritur shpenzime për armatim.
Shoqëria jonë nuk pretendon se operatori ekonomik nuk ka përmbushur ndonjë kërkesë për
paraqitjen e armatimit pasi jemi të vetëdijëshëm për heqjen e kërkesës për armatim të bërë me anë
të shtojcës për modifikim të dokumentacionit, por theksojmë se oferta ekonomike në lidhje me
armatimin është e palogjikshme ekonomikisht dhe juridikisht .
Ju risqarojmë edhe një herë se, Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur se, operatorët
ekonomik që disponojnë Armatim në Pronësi, mjaftueshëm pra, në përputhje me nevojat e
autoritetit kontraktor, nuk janë të detyruar të pergollarisin shpenzim për armatim. Në rastin
konkret, operatori ekonomik nuk diponon Armatim në pronësi ,por jo sa kërkohen në “Termat
e Referencës”, publikuar nga autoriteti kontaktor DST, ku është theksuar se për zbatimin e
kontratës operatori ekonomik fitues duhet të diponoj nga një armë për çdo vendroje. Vendrojet
janë 16 dhe rrjedhimisht armatimi në pronësi duhet të jetë 16 në total dhe në rastin e operatorit
duhet të jetë në përputhje me përqindjen e marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit ose 11
copë armë (16 armë totali x 74,49 % që ka marrë përsipër operatori =11 copë). Operatori
ekonomik duhej të dipononte 11 armë në pronësi në mënyrë që shpenzimin për armatim ta
përllogarisë 0 leke sa edhe ka vendosur KPP, por operatori ekonomik diponon në pronësi vetëm
6 armë.
Gjithashtu, në rekomandimin e përbashkët të KPP dhe APP-së datë 06.02.2017, është shprehur
qartë se, mospërllogaritja e shpenzimve për armatim do të zbatohet për procedurat e prokurimit
të publikuara pas datës 13.02.2017. Ndërkohë që procedura në fjalë është publikuar qysh në
Nëntor 2016. Pra, operatori në fjalë duhet të përllogarisë shpenzim për armatim në përputhje me
numrin e armëve që mungojnë.
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Nga informacionet e DVP rezulton se lista emërore e lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë
Tiranë disponon 33 punonjës me çertifikata brenda afatit 4 vjecar. Ndërkohë që referuar kritereve
të veçanta të kualifikimit operatori duhej të dispononte jo më pak se 74 punonjës .
Neni 5 “Çertifikimi” i Ligjit Nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikon
shprehimisht se:[…]
Për këtë arsye duhet të skualifikohet .
Operatori ekonomik ka marrë pjesë si bashkim operatorësh ekonomik dhe në kontratën e
bashkepunimit ka marrë përsipër për të realizuar 74.49 %. Ndërkohë që 74 punonjës të kërkuar =
44.59 %. Pra, operatori ekonomik nuk disponon punonjës mjaftueshëm brenda kërkesave ligjore
të referuara më sipër, në përputhje me përqindjen e marrë përsipër.
Autoriteti nuk mund të neglizhojë mangësitë ligjore të sqaruara më sipër, por duhet ta konstatojë
atë dhe të vijojë me skualifikimin e operatorit.
Nuk përmbush kriterin e veçantë të kualifikimit për Sistem kamerash në distancë, të vërtetuar me
faturë tatimore. Asnjë prej faturave nuk vërteton se operatori disponon sistem kamerash në
distancë.
III) Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë “Toni Security” sh.p.k. për arsye se: Nuk ka shlyer
energjinë për muajin nëntor 2016 edhe pse ka patur afat për ta shlyer deri në datën 31.12.2016.
IV) Kundërshtojme kualifikimin e shoqërise “Oktapus” sh.p.k., për arsye se:
1. Nga zberthimi i ofertës totale të ofertuar nga bashkimi i operatorëve ekonomikë, rezulton se zëri
për shpenzimin për armatim është i palogjikshëm ekonomikisht dhe juridikisht. Nga informacionet
tona Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, rezulton se operatori ekonomik, nëpërmjet
dokumentacionit të armatimit që zotëron nuk vërteton që disponon 16 copë armë.
Referuar shtojcës 12 “Termave të Referencës” pubikuar nga autoriteti kontraktor në DST,
rezulton se për zbatimin e kontratës operatori ekonomik fitues duhet të disponojë nga një armë për
çdo vendroje. Referuar shtojcës 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” rezultojnë 16 vendroje
* 1 armë për vendroje = 16 armë. Referuar vendimeve të Komisonit të Prokurimeve Publike ku
thuhet se çdo operator ekonomik që disponon armatim në pronësi në përputhje me nevojat e
realizimit të objektit të prokurimit, mund të mos përllogarisë shpenzim për armatim pra, 0 (zero)
lekë.
Në rastin konkret operatori nuk i disponon minimalisht 16 armë brezi, por vetëm 12.14 armë të
blera dhe për diferencën prej 3,86 armësh duhej të kishte përllogaritur shpenzime për armatim
pasi për tu paisur me to, operatori do të duhet të përllogarisë dhe shpenzimin që do ketë për blerjen
e 5 armëve të brezit dhe ky shpenzim duhej të ishte pasqyruar në zërin e shpenzimve për armatim.
Fatura tatimore e shitblerjes është prerë për 30 armë brezi në një vlerë totale prej 2,520,000 lekë.
Nga informacioni nga DVP, del se nuk është kryer pagesë për të gjithë shumën, por vetëm për
1,020,000 lekë ose 12.14 armë. Faktin se ka shlyer 12.14 armë shoqëria jonë e bazon në
përllogaritjen si në vijim:
2,520,000 lekë / 30 armë =84.000 lekë për 1 armë. 1,020,000 lekë të shlyera nga operatori /
84,000 lekë që është vlera e një arme = 12.14 armë të blera.
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Nga sa më sipër, oferta e tij ekonomike në lidhje me shpenzimin për armatim është e palogjikshme
ekonomikisht dhe juridikisht pasi operatori ishte i detyruar që për diferencën prej 3.86 armësh që
nuk i disponon, të kishte përllogaritur shpenzime për armatim.
Shoqëria jonë nuk pretendon se operatori ekonomik nuk ka përmbushur ndonjë kërkesë për
paraqitjen e armatimit pasi jemi të vetëdijëshëm për heqjen e kërkesës për armatim të bërë me anë
të shtojcës për modifikim të dokumentacionit, por kemi ngritur një pretendim krejtësisht tjetër, të
cilin grupi i shqyrtimit të ankesës nuk e ka kuptuar aspak dhe ka nxituar të na sqarojë se kërkesa
për armatim është hequr.
Ju risqarojmë edhe nje here se, Komisioni i Prokurimve Publike ka vendosur se, operatorët
ekonomik që disponojnë armatim në pronësi mjaftushëm, pra në përputhje me nevojat e autoritetit
kontraktor, nuk janë të detyruar të përgollarisin shpenzim për armatim. Në rastin konkret,
operatori ekonomik nuk disponon armatim në pronëësi, por jo sa kërkohen në “Termat e
Referencës”, publikuar nga autoriteti kontaktor në DST, ku është theksuar se për zbatimin e
kontratës operatori ekonomik fitues duhet të disponojë nga një armë për çdo vendroje. Vendrojet
janë 16 dhe rrjedhimisht armatimi në pronesi duhet të jetë 14 në total.
Operatori ekonomik duhet të dispononte 16 armë në mënyrë që shpenzimin për armatim ta
përllogarisë 0 lekë sa edhe ka vendosur KPP, por operatori ekonomik disponon në pronësi vetem
12.14 armë dhe për këtë arsye do duhej të përllogariste shpenzim për armatim për pjesën 3,86
armëve që nuk i diponon në pronësi. Të përllogarisësh 0 lekë shpenzim për armatim duhet të
disponosh armatim në pronesi, mjaftushëm dhe në proporcion me nevojat e autoritetit kontraktor
gjë e cila nuk përmbushet nga operatori ekonomik në fjalë pasi referuar nevojave të autoritetit
kontraktor të pasqyrurara në Termat e Referencës, operatori ekonomik duhej të dispononte 16
armë dhe më pas ishte në të drejtën e tij që të ofronte 0 lekë në zërin armatim.
Besojmë që kësaj rradhe jemi të qartë dhe për këtë arsye kërkojmë skualifikimin e operatorit të
sipër përmenduar dhe jo se nuk ka përmbushur ndonjë kërkesë kualifikimi. Lutemi shumë lexojeni
me vëmendje pretendimin tonë dhe mos e keqkuptoni atë.
Me të drejtë në kthim përgjigjje është referuar Rekomandimit të KPP dhe APP-së datë 06.02.2017,
në rekomandim është shprehur shumë qartë se, mospërllogaritja e shpenzimve për armatim do të
zbatohet për procedurat e prokurimit të publikuara pas datës 13.02.2017, ndërkohë që procedura
në fjalë është publikuar qysh në Nëntor 2016. Pra, dhe ky pretendim juaj nuk qëndron aspak dhe
del se shoqëria jonë ka të drejtë dhe operatori duhet të skualifikohet.
2. Nga informacionet e marra nga DVP, rezulton operatori është se lista emërore për punjonjësit
e çertifikuar nga ku rezulton se ai disponon 61 punonjës të çertifikuar të vlefshme brenda afatit 4
vjecar. Ndërkohë që në kriteret e veçanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar jo më pak se 74
punonjës.
Neni 5 “Çertefikimi” i Ligjit Nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikon
shprehimisht se:[…]
Sqarojmë se vërtetimi i paraqitur nga operatori ekonomik, ka qenë i shoqëruar me listën emërore
dhe autoriteti nuk mund ta kalojë këtë, por duhet ta vlerësojë dhe të kostatojë mangësitë dhe të
vijojë me skualifikimin e operatorit.
Në nenin 46, pika 1, të ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006. “Për prokurimin publik”, i ndryshuar
parashikohet shprehimisht se: […]
Ne nenin 53, pika 3, te ligjit Nr.9643,datë 20.11.2006. “Për prokurimin publik”, i ndryshuar
parashikohet shprehimisht se: […]
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Sqarojmë se kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrushme për
t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesmarrës në një procedurë prokurimi.
Lidhur sa më sipër, operatorët ekonomikë janë të detyruar të pergatisin oferta, në përputhje me
kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje
me këtë dokumentacion. Mos plotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoriteit
kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.
V) Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë “Nazeri 2000 ” sh.p.k. për arsye se:
1. Nga informacionet nga Bashkia, rezulton se vërtetimin e lëshuar nga Bashkia Tiranë të taksave
vendore për vitin 2014, nuk vërteton se operatori ka shklyer taksat vendore për vitin 2014, pasi në
të theksohet se operatori ekonomik ka shlyer taksat deri në vitin 2014. Operatori duhej të merrte
masat që të pajisej me vertetim që thekson qartazi se ka shlyer taksat vendore për vitin 2014
sikundër kanë vepruar operatorët e tjerë.
Për veprimet dhe mosveprimet e operatorit duhet të mbaj përgjegjësi vetë ai dhe autoriteti
kontraktor nuk ka të drejtë të investohet për të, duke bërë interpretime dhe duke u përgjigjur se
vërtetimet theksojnë se taksat janë shlyer në vijim. Jo të nderuar antarë të komisonit të shqyrtimit
të ankesës, ju duhet ta lexoni vërtetimin siç shkruhet dhe jo siç duhet të ishin shkruar pasi kjo do
të bënte të mendonim se jeni duke bërë avokatin e këtij operatori.
2. I njëjti argument i dhënë mësipër, vlen edhe për vërtetimin e lëshuar nga Bashkia Tiranë për
shlyerjen e taksave vendore për vitin 2015. Ai nuk vërteton se operatori ka shlyer taksat vendore
per vitin 2015, pasi theksohet se operatori ekonomik ka shlyer taksat DERI në vitin 2015. Pra
minimalisht në vertetim duhej të ishte theksuar “Përfshi dhe vitin 2015”.
3. Vërtetim të leshuar nga Bashkia Tiranë në mars 2016, nëpërmjet të cilit theksohet se operatori
ekonomik i ka shlyer taksat vendore DERI në vitin 2016, është shoqëruar me vertetim nga Bashkia
Tiranë të muajit gusht 2016, ku theksohet se janë shlyer taksat vendore për vitin 2016. Ndërkohë
që një vërtetim i lëshuar nga Bashkia Tiranë po në gusht, por disa ditë më vonë, vërteton se
operatori ka shlyer taksat vendore DERI në 2016. Pra, akti administrativ, i nxjerrë në një kohë të
mëvonshme nuk vërteton se operatori i ka shlyer taksat për vitin 2016.
Pra, minimalisht në vërtetimin duhej të ishte theksuar “Përfshi dhe vitin 2016”.
Për sa kohë që të gjithë operatorët ekonomikë janë të pajisur me vertetime që theksojnë qartazi
se i kanë shlyer detyrimet vendore pëër vitet përkatëse, me të njëjtën përgjegjshmëri duhej të kishte
vepruar edhe operatori ekonomik në fjalë.
Autoriteti kontraktor, në kthim përgjigjje, ka shmangur faktin se në vitin 2016, operatori ka
paraqitur 3 vërtetime të ndryshme. Vërtetimet e datave 24.08.2016, 15.03.2016, vëërtetojnë se
operatori nuk ka shlyer taksat për vitin 2016, por vërtetojnë se operatori ekonomik i ka shlyer
taksat vendore DERI në vitin 2016.
Atëherë me të drejtë na lind pyetja, pse autoriteti nuk i ka shqyrtuar këto veprime, të cilët për nga
koha nuk rezultojnë që janë lëshuar më vonë dhe për rrjedhojë një akt administrativ i nxjerrë më
vonë mbizotëron/shfuqizon atë të mëparshmin, të cilit autoritetiti ka nxituar ti referohet.
Për këtë arsye aperatori ekonomik duhet të skualifikohet.
Referuar ekstraktit në ëebin e QKB, rezulton se deri më datë 02.10.2015 operatori ka ushtruar
aktivitet në adresën: Shkodër, Lagjja 3 Heronjtë, rruga Vau i Dejës, ish Rajoni i Policisë Shkodër,
Ap 167, kati i parë.
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Nga informacionet nga Bashkia, rezulton se operatori ekonomik nuk është pajisur anjëherë me
vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2015, për këtë adresë: Shkodër, Lagjja 3
Heronjtë, rruga Vau i Dejes, ish Rajoni i Policisë Shkodër, Ap 167, kati i parë, por është pajisur
vetëm me vërtetim për shlyerjen e taksave vendore 2015 për një tjetër adresë të ushtrimit të
aktivitetit, atë të : Bulevardi “Skenderbeu”.
Madje në vërtetimin e lëshuar nga Bashkia Shkodër në datë 07.03.2016, operatori nuk vërteton si
ka shlyer taksat vendore për 2015, për adresën: Shkodër, Lagjja 3 Heronjtë, rruga Vau i Dejes,
ish Rajoni i Policisë Shkodër, Ap 167, kati i parë, por vërteton vetëm se operatori i ka shlyer taksat
vendore për vitin 2016.
Në kthim përgjigjje, keni dhënë një arsyetim të përgjithshëm duke mos iu përgjigjur kërkesës
specifike të ngritur nga ana jonë. Ne jemi shumë të qartë në kërkesen tonë. Kemi thënë që operatori
ekonomik nuk ka paraqitur një vërtetim, për adresen :Shkodër, Lagjja 3 Heronjtë, rruga Vau i
Dejes, ish Rajoni i Policisë Shkodër, Ap 167, kati i parë, me anë të të cilit të vërtetonte se ka shlyer
taksat vendore për vitin 2015. Pse operatori ekonomik nuk është pajisur me një vërtetim që ta
vërtetonte pagesën e taksës për vitin 2015 për këtë adresë!?
Nuk rezulton që Bshkia Shkoder ti ketë lëshuar operatorit vërtetim për të dyja adresat, por vetëm
për njëren, ky është fakt dhe askush nuk mund ta mohojë këtë. Autoriteti nuk mund të bëjë
interpretime me qëllim që të mos skualifikojë operatorin, duhet ti lexojë me objektivitet vërtetimet
dhe në fund të skualifikojë operatorin ekonomik në fjalë.
Madje edhe në vërtetimin e marrë në vitin 2016, sërish operatori ka dështuar të vërtetojë se ka
shlyer taksat vendore të vitit 2015, për adresën: Shkodër, Lagjja 3 Heronjtë, rruga Vau i Dejes,
ish Rajoni i Policisë Shkodër, Ap 167, kati i parë, pasi vërtetimi thekson se ka shlyer taksat vendore
për vitin 2016 dhe viti 2016 nuk mund të njësohet me vitin 2015.
5. Faturat tatimore nuk vërtetojnë në asnjë rrjesht të tyre se disponon sistem kamerash në distancë.
Ne lidhje me këtë pikë, na keni kthyer përgjigje duke na theksuar se: “NAZERI 2000”sh.p.k. ka
dorëzuar dokumentin që provon se ka blerë sistem kamerash nga shoqëria Qhian Technologies
Co.L.TD sipas faturës së dërgesës më date 9.1.2013 dhe faturës së zhdoganimit të datës 12.2.2013.
Së pari, fatura datë 9.1.2013 qe i referohet a-k, nuk është firmosur dhe as vulosur nga operatori
ekonomik.
Së dyti, fatura e zhdoganimit nuk thekson se operatori ekonomik ka zhdoganuar sistem kamerash,
por thekosn kamera të vogla. Kamera pa një sërë elementësh të tjerë nuk mund të funksonojë si
sistem kamerash.
Në nenin 46, pika 1, të ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006. “Për prokurimin publik” i ndryshuar
parashikohet shprehimisht se: […]
Në nenin 53, pika 3, të ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006. “Për prokurimin publik” i ndryshuar
parashikohet shprehimisht se: […]
Sqarojmë se kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrushme për
t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesmarrës në një procedurë prokurimi.
Lidhur sa më sipër, operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me
kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje
me këtë dokumentacion. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoriteit
kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.
VI) Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë “Aulona Pol-1” sh.p.k. për arsye se:
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1) Nga informacionet nga Bashkia, rezulton se vërtetimin e lëshuar nga Bashkia Tiranë të taksave
vendore për vitin 2015, nuk vërteton se operatori ka shklyer taksat vendore pëër vitin 2015, pasi
në të theksohet se operatori ekonomik ka shlyer taksat DERI në vitin 2015, por jo për 2015.
2) Vërtetimin e lëshuar nga Bashkia Tiranë taksave vendore për vitin 2016, nuk vërteton se
operatori ka shlyer taksat vendore për vitin 2016, pasi në të theksohet se operatori ekonomik ka
shlyer taksat deri në vitin 2016, por jo për 2016.
Operatori duhej të merrte masat që të pajisej me vërtetim që thekson qartazi se ka shlyer taksat
vendore për vitin 2015 dhe 2016 sikundër kanë vepruar operatorët e tjerë. Për neglizhencën e tij
operatori duhet të mbajë përgjegjësi vete dhe jo të mbrohet nga autoriteti.
Neni 5 “Çertefikimi” i Ligjit Nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” përashikon
shprehimisht se: […]
Sqarojmë se vërtetimi i paraqitur nga operatori ekonomik, ka qenë i shoqëruar me listën emërore
dhe autoriteti nuk mund ta kalojë këtë, por duhet ta vlerësojë dhe të konstatojë mangesitë dhe të
vijojë me skualifikimin e operatorit.
4) Nga zbërthimi i ofertës totale të ofertuar nga operatori, rezulton se ka perllogaritur 0 lekë
shpenzime për armatim, ndërkohe që për të bërë një gjë të tillë duhet të vërtetonte pronësinë mbi
armatimin, e cila vërtetohet me autorizim, kontratë shitblerje, fatura tatimore dhe pagesa e kryer
për këto armë. Nga informacionet tona nga DVP, del se operatori ekonomik ka vetëm kontratë për
shitblerjen e armëve dhe faturën tatimore, por asnjë pagesë për to.
Në kthim për përgjigje na është thënë:
Në pikën 2.4 germa “g” të kriterve të veçanta për kualifikimin (të modifikuar) është hequr detyrimi
i SHPSF që të paraqesë të dhëna për armatimin që ka. OE “Aulona Pol -1” sh.p.k. rezulton se e
ka blerë armatimin 50 copë nga shoqeria Arms Scool Academy me datë 6.4.2016 nr.97. Për këtë
shkak, shoqëria mund të mos këtë shpenzime armatimi gjatë ekzekutimit të kontratës. Po ashtu nga
Rekomandimii përbashkët të APP dhe KPP-së, nr.2511 datë 06.02.2017, Drejtuar Autoriteve
Kontraktore për procedurat e prokurimit për shërbimin privat të ruajtjes fizike, pika 4,
rekomandohet të mos përllogariten shpenzimet e armatimit në përllogaritjen e ofertës, pasi
referuar legjislacionit në fuqi armët janë në pronësi të operatorëve ekonomikë.
Për sa më sipër edhe ky pretendim nuk qëndron.
Së pari, operatori nuk ka një kontratë për armët, faturë tatimore që disponon pagesën për këto
dhe rrjedhimisht as pronësinë mbi to.
Së dyti rekomandimi i KPP-së dhe APP-së është shprehur shumq qartë, mospërllogaritja e
shpenzimve për armatim do të zbatohet për procedurat e prokurimit të publikuara pas datës
13.02.2017. Ndërkohë që procedura në fjalë është publikuar qysh në Nëntor 2016. Pra dhe ky
pretendim juaj nuk qëndron aspak dhe del se shoqëria jonë ka të drejtë dhe operatori duhet të
skualifikohet.
Në nenin 46, pika 1, të ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006. “Për prokurimin publik” i ndryshuar
parashikohet shprehimisht se: […].
Në nenin 53, pika 3, të ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006. “Për prokurimin publik”, i ndryshuar
parashikohet shprehimisht se: […].
Sqarojmë se kriteret kualifikuese të percaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrushme për
t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesmarrës në një procedurë prokurimi.
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Lidhur sa më sipër, operatorët ekonomikë janë të detyruar të pergatisin oferta, në përputhje me
kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje
me këtë dokumentacion. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoriteit
kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.
Si përfundim kërkojmë :
1. Pezullimin e procedurës deri në shqyrtimin e plotë të ankesës;
2. Kualifikimin e shoqërisë tonëë sipas argumentave përmenduar më lart;
3. Skualifikin e shoqërisë “SSX” dhe “Cullhaj”, “Toni Security”, “Oktapous”, “Nazeri
2000” dhe “Aulona Pol-1”, sipas argumentave përmenduar më sipër;
4. Kthim përgjigje brenda afatit 7 ditor të parashikuar në LPP.
II.4.6. Nëpërmjet shkresës me nr. 717/1 prot., datë 20.02.2017, autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke e pranuar pjesërisht ankesën. Konkretisht është
pranuar ankesa në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik përsa i përket skualifikimit të tij,
dhe nuk është pranuar pretendimi në lidhje me operatorët e tjerë ekonomikë.
II.4.7. Në datën 27.02.2017, operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
në Komisionin e Prokurimit Publik, duke ngritur pretendime për skualifikimin e operatorëve
ekonomikë “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj” sh.p.k.; “Toni Security” sh.p.k.; “Oktapus” sh.p.k.;
“Nazeri 2000” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., nga procedura e mësipërme e prokurimit.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 3949/45 prot., datë 24.02.2017, protokolluar me tonën në datën
27.02.2017, dhe shkresës nr. 3949/48 prot., datë 28.02.2017, protokolluar me tonën në datën
01.03.2017, përkatësisht me objekt “Dërgim informacion”, si edhe “Dërgohet informacion
shtesë”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor
lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve
ekonomikë ankimues.
Sipas informacionit të autoritetit kontraktor rezulton si më poshtë:
[...]
Mbyllja e vlerësimit në sistemin elektronik është bërë në datën 01.02.2017. Gjatë periudhës së
ankimimit pranë AK janë paraqitur katër ankesa nga operatorët ekonomikë “S.S.X.” sh.p.k. &
“Çullhaj” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k.[...]
Autoriteti kontraktor ka vendosur të rrëzojë ankesat e operatorëve ekonomikë “Aulona Pol 1”
sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe ka pranuar pjesërisht ankesat e paraqitura nga
operatorët ekonomikë “S.S.X” sh.p.k. & “Çullhaj” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k.
Në datën 14.02.2017 është bërë rivlerësimi në sistemin e prokurimeve elektronike ku është
kualifikuar operatori ekonomik “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj” sh.p.k. dhe është skualifikuar
operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
[...]
Në datën 15.02.2017 ka bërë ankesë operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. duke
kundërshtuar skualifikimin e tij si edhe duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Toni Security” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k.
[...]
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AK ka vendosur ta pranojë pjesërisht ankesën e “Eurogjici Security” sh.p.k. duke e kualifikuar
atë dhe nuk pranon pretendimet në lidhje me operatorët e tjerë ekonomikë “Toni Security” sh.p.k.,
“Nazeri 2000” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k.
[...]
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Përpara shqyrtimit në themel të pretendimeve të operatorëve ekonomikë ankimues, në zbatim
të nenit 27 pika 2 të Vendimit Nr. 184 datë 17.03.2010 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin
e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar,
në të cilin parashikohet se “Komisioni shqyrton ankesën brenda objektit dhe shkaqeve të
parashtruara në ankesë. 2. Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të ankesës dhe vendimeve
apo veprimeve të tjera të autoritetit kontraktor gjatë procedurës së prokurimit, Komisioni vendos
edhe për ligjshmërinë e tyre”, duke konstatuar se procedura e mësipërme e prokurimit është
rivlerësuar referuar materialeve të administruara në dosjen e shqyrtimit administrativ, Komisioni
i Prokurimit Publik gjykon të ndalet fillimisht në ligjshmërinë e veprimeve të autorietit kontraktor,
për sa kohë që objekti i ankesës ka lidhje me vendimet dhe veprimet e tjera të autoritetit kontraktor
gjatë zbatimit të hapave të mëtejshëm të procedurës së prokurimit objekt ankimi. Akoma më tej,
referuar nenit 64, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar,
parashikohet se: “3. Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se
një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji, ka të
drejtë:
a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për objektin e
ankesës;
b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë
në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike
ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj;
c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën
e prokurimit të kontratës;
ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese”.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se:
III.1.1. Referuar materialeve të administruara në dosjen e shqyrtimit administrativ, parashtrimeve
me shkrim të ankimuesve dhe informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor rezulton se nga
ana e autoritetit kontraktor janë bërë disa vlerësime dhe rivlerësime duke bërë skualifikimin, e më
pas kualifikimin e një operatori ekonomik pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi, kualifikimin,
skualifikimin e më pas sërish kualifikimin e një operatori tjetër ekonomik, duke krijuar konfuzion,
paqartësi si edhe zvarritje e tejzgjatje të procedurës së prokurimit.
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Konkretisht në datën 01.02.2017, autoriteti kontraktor ka njoftuar nëpërmjet SPE mbi rezultatet e
klasifikimit:
1. “Toni Security” sh.p.k.
39.546.199,26 lekë, kualifikuar
2. “Eurogjici Security” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
3. “Oktapus” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
4. “Oktapus 1” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, skualifikuar
5. “Nazeri 2000” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
6. “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, skualifikuar
7. “Firdeus Security” sh.p.k. & “Dea Security” sh.p.k. 39.680.332,71 lekë, skualifikuar
8. “Aulona Pol 1” sh.p.k.
39.761.097,13 lekë, kualifikuar
9. “Arbana” sh.a.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
10. “Start 2000” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
11. “Balili – Ko” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
12. “Internationale Security Albania” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
III.1.2. Pas paraqitjes së ankesave nga operatorët ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k., “Nazeri
2000” sh.p.k., “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., autoriteti kontraktor
ka bërë riklasifikimin e ofertave në datën 14.02.2017 duke bërë klasifikimin si më poshtë vijon:
1. “Toni Security” sh.p.k.
39.546.199,26 lekë, kualifikuar
2. “Eurogjici Security” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, skualifikuar
3. “Oktapus” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
4. “Oktapus 1” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, skualifikuar
5. “Nazeri 2000” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
6. “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
7. “Firdeus Security” sh.p.k. & “Dea Security” sh.p.k. 39.680.332,71 lekë, skualifikuar
8. “Aulona Pol 1” sh.p.k.
39.761.097,13 lekë, kualifikuar
9. “Arbana” sh.a.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
10. “Start 2000” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
11. “Balili – Ko” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
12. “Internationale Security Albania” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
III.1.3. Pas paraqitjes sërish të ankesës nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
autoriteti kontraktor ka kryer sërish rivlerësimin në SPE duke rikualifikuar operatorin ekonomik
“Eurogjici Security” sh.p.k. dhe ku konstatohet klasifikimi si më poshtë vijon:
1. “Toni Security” sh.p.k.
39.546.199,26 lekë, kualifikuar
2. “Eurogjici Security” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
3. “Oktapus” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
4. “Oktapus 1” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, skualifikuar
5. “Nazeri 2000” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
6. “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj” sh.p.k.
39.680.332,71 lekë, kualifikuar
7. “Firdeus Security” sh.p.k. & “Dea Security” sh.p.k. 39.680.332,71 lekë, skualifikuar
8. “Aulona Pol 1” sh.p.k.
39.761.097,13 lekë, kualifikuar
9. “Arbana” sh.a.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
10. “Start 2000” sh.p.k.
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
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11. “Balili – Ko” sh.p.k.
12. “Internationale Security Albania” sh.p.k.

nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

Referuar materialeve të administruara në dosjen e shqyrtimit administrativ, rezulton se vetë
autoriteti kontraktor ka kryer disa herë vlerësime e rivlerësime duke kualifikuar, skualifikuar e më
pas rikualifikuar operatorët ekonomikë për të njëjtat arsye, për të cilat, referuar legjislacionit për
prokurimin publik dhe konkretisht nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 «Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik », i ndryshuar, ku është përcaktuar se kohëzgjatja e procedurës nuk
duhet të kalojë 15 (pesëmbëdhjetë) ditë, përveç rasteve të tjera të cilësuara ndryshe në këto
rregulla, autoriteti kontraktor duhet të kishte kryer verifikimin e saktë dhe të plotë të gjithë
dokumentacionit të paraqitur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës brenda afatit 15 ditor të
përcaktuar si më sipër cituar, për të mos krijuar situata konfuze, ankesa pa fund dhe zgjatje e
tejzgjatje të procedurës.
Nisur nga kjo situatë, kanë vijuar ankesat e operatorëve ekonomikë duke kundërshtuar kualifikimin
e operatorëve të tjerë ekonomikë pjesëmarrës apo skualifikimin e tyre dhe duke mbajtur të
pezulluar procedurën e prokurimit, për shkaqe të cilat, në rast se, do të ishin evituar nga autoriteti
kontraktor duke bërë verifikimin dhe shqyrtimin e ofertave vetëm mbi bazën e dokumentacionit të
paraqitur nga operatorët, në përputhje ky dokumentacion me kërkesat dhe kriteret e përcaktuara
nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, brenda afatit ligjor të përcaktuar prej 15 ditësh,
nuk do të kishte vijuar më tej me riklasifikime pa fund, në rast se autoriteti kontraktor do të ishte i
qartë dhe i saktë që në vlerësimin e parë dhe brenda afatit 15 ditor të kishte bërë shqyrtimin dhe
vlerësimin e ofertave të paraqitura.
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve të
caktuara proceduriale në LLP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për
përgatitjen e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci dhe
siguri juridike për palët e interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të
veprimtarisë së organeve të administratës publike (Neni 4 i Ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave
Administrative i Republikës së Shqipërisë). Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit të
procedurave të prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP, në neni 2 të tij janë ato të mos
diskriminimit, transparencës dhe barazisë. Tërësia e elementëve të mësipërm lidhet ngushtësisht
me elementë të ligjshmërisë së vendimeve të organeve të administratës publike. Në interpretim
sistematik, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, ligjvënësi ka ndarë qartësisht dy momentet
proceduriale, atë të vlerësimit të ofertave nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe
momentin e dytë të garancisë proceduriale të mbrojtjes së interesave të ligjshëm të operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit, atë të ankimit administrativ pranë autoritetit
kontraktor (rishikimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave) nga vetë autoriteti
kontraktor, por nga një trupë e re, e cila nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesave me
komisionin e vlerësimit të ofertave, shqyrtimin e ankesave nga K.Sh.A. (Komisioni i Shqyrtimit
të Ofertave). Normativa e mësipërme, parashikuar nga neni 63 i ligjit nr.9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik” të ndryshuar, rregullon të drejtën e personave të interesuar në një
procedurë prokurimi për të paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas pranë
Komisionit të Prokurimit Publik në kuadrin e rishikimit administrativ të kësaj procedure, e thënë
ndryshe, legjitimimin për të vënë në lëvizje dhe investimin e autoritetit kontraktor për rishikimin
e vendimit të KVO-së.
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Procedura përpara autoritetit kontraktor si edhe para KPP ka natyrën e procedurave të nxitura, pasi
autoriteti kontraktor dhe vetë KPP nuk mund të bëhet vet-iniciatore e fillimit të procedurave (ex
officio). Si rregull, investimi i K.Sh.A dhe KPP është i bazuar (faktikisht i kufizuar) nga ankimet
e sjella pranë saj vetëm nga subjekte të legjitimuara dhe vetëm në lidhje me objektin e ankesës.
III.1.5. Në rastin konkret K.P.P. konstaton se me anë të veprimeve dhe mosveprimeve autoriteti
kontraktor në mënyrë të hapur ka shkelur parimet e zhvillimit të procedurave të prokurimit publik,
duke zvarritur në mënyrë të vazhdueshme procedurën e prokurimit publik, duke rishikuar në
mënyrë të vazhdueshme vendimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për
kualifikimin/skualifikimin e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit e
duke vendosur njëherazi operatorët ekonomik në një gjendje pasigurie, herë duke i
skualifikuar/kualifikuar, herë duke i kualifikuar/skualifikuar e duke bërë rivlerësime pa fund.
Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve
publike, respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie thelbësore e me
ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të
parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën. Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se rivlerësimi i vazhdueshëm i një procedure prokurimi publik, cënon në thelb jo vetëm
garancitë proceduriale të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, por njëherazi cënon edhe parimin e
sigurisë juridike.
Në jurisiprudencën e saj Inter Allia, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në vendimin
nr. 12/2014 datë 17.03.2014 është shprehur se “Siguria juridike nënkupton, ndërmjet të tjerash,
garantimin e besueshmërisë së individit tek shteti, institucionet e tij dhe tek aktet që ato nxjerrin”.
Sa më sipër, KPP gjykon se në rastin konkret parimi i sigurisë juridike në kuptimin material të tij,
konsiderohet edhe moscënimi i të drejtave të fituara dhe i pritshmërive të ligjshme që garantojnë
aktet në fuqi. Akoma më tej, në jurisprudencën e saj, Gjykata Kushtetuese në vendimin 15/2010
ka theksuar se “parimi i shtetit të së drejtës i sanksionuar në nenin 4 të Kushtetutës nënkupton
veprimin e të gjithë institucioneve shtetërore sipas së drejtës në fuqi si dhe supremacinë e
Kushtetutës ndaj akteve të tjera normative. Çdo organ në një shtet të së drejtës duhet të veprojë
për aq sa i lejon Kushtetuta dhe ligji duke mos i tejkaluar kufijtë e përcaktuar prej tyre. Në këtë
kuptim, çdo institucion shtetëror duhet të ketë të përcaktuar qartë fushën e kompetencave të veta
brenda të cilave është i autorizuar të veprojë në përputhje me kërkesat kushtetuese dhe ligjore”.
III.1.6. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik në respekt të parimeve të përzgjedhjes
parashikuar nga neni 2 i ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, si
edhe nga fakti se pas rivlerësimit të parë ka filluar procesi i rivlerësimeve të njëpasnjëshme, gjykon
të arsyeshme të marrë në shqyrtim pretendimet e ngritura nga operatori ekonomik “Eurogjici
Security” sh.p.k. nga ku konstatohet se:
II.1.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. se “Nga
informacionet e DVP rezulton se operatori ekonomik “S.S.X” sh.p.k. nuk disponon pajisje speciale
Dedektor. Në kriteret e veçanta të kualifikimit ishte kërkuar në mënyrë taksative: Subjekti SHPSF
duhet të paraqesë Vertetim nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Tiranë, të lëshuar jo më
parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertave nëpërmjet të cilit të jepet informacioni mbi numrin
e dedektorve të dorës, jo më pak 14 copë”.
Operatori nuk ka përmbushur kriterin dhe nuk duhej të kualifikohej. Nëse operatori ekonomik do
dispononte dedektor, ato do t’i kishte informuar pranë DVP-Tiranë dhe këta të fundit do e
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refleklektonin këtë kapacitet në vërtetimin e lëshuar prej tyre, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.1.8. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7 Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes,
Loti I, pika 2.4. Kapaciteti teknik, gërma “g”, është përcaktuar kriteri: “Subjekti SHPSF duhet të
paraqesë Vërtetim nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Tiranë, të lëshuar jo më parë se tre
muaj nga dita e hapjes së ofertave nëpërmjet të cilit të jepet informacioni mbi:
- numrin e punonjësve të shërbimit të çertifikuar, jo me pak se 80 punonjës nga këta:
- numrin e përgjegjësve të shërbimit, jo më pak se 2;
- numrin e grupit të gatshëm, jo më pak se 1;
- numrin e operatorëve të qendrës së kontrollit, jo më pak se 4;
- numrin e armëve të brezit, jo më pak se 16;
- numrin e dedektoreve të dorës, jo më pak se 14 copë;
- numrin e radiove te dores, jo më pak se 10 copë;
- numrin e shkopinjve të gomës, jo më pak se 10 copë;
- numrin hekurave lidhes, jo më pak se 10 copë;
- mbi shlyerjen e detyrimeve financiare për vitin 2015;
III.1.9. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “SSX” sh.p.k. të ngarkuar në
sistemin e prokurimeve elektronike rezulton se ky operator është paraqitur në këtë procedurë si
bashkim operatorësh me operatorin ekonomik “Çullhaj” sh.p.k. përkatësisht 74.49 % me 25.51 %,
nga ku është përcaktuar se operatori ekonomik “S.S.X” sh.p.k. është edhe përfaqësuesi i këtij
bashkimi operatorësh ekonomikë.
Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se nga ana e operatorit ekonomik “Çullhaj” sh.p.k.
rezulton se është paraqitur dokumenti nr. 174/122 prot., datë 12.12.2016, me lëndë “Vërtetim dhe
performancë”, nga ku nuk konstatohet ndonjë e dhënë në lidhje me dedektorët.
III.1.10. Në Kreun VII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 2 e VKM nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, parashikohet: “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 elementet
konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të
operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me prokure 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”.
III.1.11. Në Kreun VII, neni 74, “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, pika 3 e VKM nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, parashikohet: “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.1.12. Në nenin 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”.
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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 ofertë të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara
në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.1.13. Sqarojmë se, referuar bazës ligjore si më sipër cituar si edhe kontratës së
bashkëpunimit, përmbushja e kritereve dhe kërkesave të autoritetit kontraktor duhe t të bëhet
nga secili anëtar i bashkimit në përputhje me përqindjen e punëve të marra përsipër.
III.1.14. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, date 01.04.2015 "Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike", në Kreun V "Mjetet dhe Pajisjet e Shërbimit
Privat të Sigurisë Fizike" parashikohet shprehimisht se: “3. Shoqëria private e sigurisë fizike për
realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim dhe pajisje të shërbimit, si më poshtë:
a) armatim personal sipas ligjit "Për armët";
b) pajisje mbrojtese elektrike;
c) bodygard spray;
ç) jelek antiplumb;
d) hekura lidhes;
dh) shkop gome;
e) elektrik dore;
ë) radio nderlidhje;
f) detektor metali qe kalohet permes tyre;
g) detektor dore;
gj) maske gazi;
h) dylbi;
i) helmete;
j) rrip multifunksional.
III.1.15. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të bëjë
shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave vetëm mbi bazën e kërkesave dhe kritereve të përcaktura nga
vetë autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit. Në rastin konkret, është vetë autoriteti
kontraktor ai që ka përcaktuar në dokumentat e tenderit që operatori ekonomik duhet të paraqesë
Vërtetim nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Tiranë, të lëshuar jo më parë se tre muaj nga
dita e hapjes së ofertave nëpërmjet të cilit të jepet informacion mbi numrin e detektorëve të
dorës[...], pra është vetë autoriteti kontraktor i cili ka përcaktuar në mënyrë taksative dokumentin
e lëshuar nga organe shtetërore me anë të të cilit do të vërtetohet disponimi i pajisjes detektorë nga
ana e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, fakt ky i paprovuar nga operatori ekonomik “Çullhaj”
sh.p.k. si anëtar i bashkimit të operatorëve ekonomikë “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj” sh.p.k.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatorëve
ekonomikë “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj” sh.p.k. nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara
nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi kërkesa për detektorët nuk është
plotësuar nga ana e operatorit ekonomik “Çullhaj” sh.p.k., sipas përcaktimit të kriterit të bërë
në dokumentat e tenderit nga ana e autoritetit kontraktor.
Në lidhje me argumentin e autoritetit kontraktor se ky operator ekonomik ka paraqitur fatura
tatimore për vërtetimin e disponimit të detektorëve, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se,
në kushtet kur nga ana e vetë Universitetit të Tiranës është përcaktuar saktë dhe qartë
dokumenti që do të paraqitet për vërtetimin e disponimit të pajisjeve (detektorë) që në këtë rast
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është një dokument i lëshuar nga një organ shtetëror, vërtetësia e të cilit është e garantuar, ky
i fundit nuk mund dhe nuk duhet të bëjë kualifikime mbi bazën e një dokumentacioni tjetër
(fatura tatimore), që së pari nuk ka vërtetësinë e dokumentacionit të lëshuar nga organet e
policisë, dhe së dyti krijon një praktikë që edhe operatorët e tjerë ekonomikë pjesëmarrës në
rast se nuk kanë paraqitur një dokument sipas kërkesave të vendosura në dokumentat e tenderit,
mund të kualifikohen me çfarëdo lloj dokumenti tjetër, duke shkelur parimin e barazisë,
mosdiskriminimit si edhe duke humbur edhe vetë thelbin e procedurës së prokurimit, duke
kualifikuar operatorë ekonomikë që nuk kanë paraqitur dokumentacionin sipas kërkesave të
autoritetit kontraktor, por ndonjë dokumentacion tjetër që në gjykim të autoritetit kontraktor
mund të quhet e plotësuar kërkesa.
Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin, besueshmërinë,
makineritë, pajisjet dhe përvojën e duhur, për të zbatuar kontratën objekt prokurimi.
Rrjedhimisht kualifikimi i bashkimit të operatorëve ekonomikë “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj”
sh.p.k. është bërë në kundërshtim me kërkesat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit
nga ana e autoritetit kontraktor.
III.1.16. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për
operatorët ekonomikë “Toni Security” sh.p.k.; “Oktapus” sh.p.k.; “Nazeri 2000” sh.p.k.; “Aulona
Pol 1” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se në lidhje me këta operatorë, ankimuesi ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor që në datën 06.02.2017, bazuar në klasifikimin e
ofertave të datës 01.02.2017, për të cilën ka marrë përgjigje nga ana e autoritetit kontraktor në
datën 13.02.2017. Referuar datave të mësipërme rezulton se që në datën 01.02.2017, operatori
ekonomik ankimues është njohur me klasifikimin e ofertave dhe kualifikimin e operatorëve
ekonomikë për të cilët paraqet pretendimet e tij, dhe në datën 13.02.2017 është njohur me kthimin
e përgjigjes së autoritetit kontraktor për refuzimin e pretendimeve të tij. Rezulton se në datën
27.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur një ankesë pranë KPP, ku ngre pretendime
në lidhje me këta operatorë ekonomikë, pretendime këto që në respekt të shkallëve të ankimimit
janë jashtë afateve të përcaktuara në nenin 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” i ndryshuar. Pavarësisht se pas rivlerësimit të datës 14.02.2017, ankimuesi ka ngritur
pretendime për këta operatorë sërish pranë autoritetit kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se ky pretendim është jashtë afatit pranë KPP, pasi ky operator është njohur me klasifikimin
e tyre që në datën 01.02.2017, dhe nga kjo datë duhet të fillojë përllogaritja e afateve në lidhje me
pretendimin për skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Toni Security” sh.p.k., “Oktapus”
sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k.
Sa më sipër ky pretendim nuk merret në shqyrtim.
III.2. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj” sh.p.k.,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në kushtet kur ky operator ekonomik ngelet i skualifikuar
nga procedura në fjalë si më sipër analizuar dhe arsyetuar, ai nuk legjitimohet për të paraqitur
ankesë në lidhje me operatorët e tjerë ekonomikë.
III.2.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar “Të
drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një
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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”.
III.2.2. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se një person fizik apo juridik, kur dorëzon një
ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni janë dëmtuar
si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një autoriteti kontraktor.
Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP është i papranueshëm.
Neni 63, pika 1, kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të mbrojtur.
Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk arrin të
realizojë interesin e tij të ligjshëm.
III.2.3. Duke analizuar rastin në shqyrtim, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, pretendimi i
operatorit ekonomik ankimues nuk legjitimohet pasi, interesi i tij i ligjshëm, nuk ka sesi të
dëmtohet nga dështimi i operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k. në këtë procedurë prokurimi,
përsa kohë që vetë mbetet i skualifikuar nga procedura në fjalë.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar
apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i
drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi
i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, ky pretendim i operatorit ekonomik ankimues nuk legjitimohet dhe nuk merret në
shqyrtim.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “S.S.X.” sh.p.k.
& “Çullhaj” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt
“Shërbimi privat i sigurisë fizike të Universitetit të Tiranës dhe filialit”, i ndarë në dy lote,
Loti I “Shërbim privat i sigurisë fizike të UT”, me nr. REF-56506-11-03-2016, me fond
limit 46.569.694 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 16.01.2017, nga autoriteti kontraktor,
Universiteti i Tiranës.
2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për
procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi
kualifikimin e ofertës së bashkimit të operatorëve ekonomikë “S.S.X.” sh.p.k. & “Çullhaj”
sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e mësipërme, duke e skualifikuar këtë operator.
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4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 237 Protokolli
Datë 17.02.2017

Nr. 294 Protokolli
Datë 27.02.2017
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