KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.628/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Enkeleda Bega
Nënkryetar
Vilma Zhupaj
Anëtar
Lindita Skeja
Anëtar
Merita Zeqaj
Anëtar
Në mbledhjen e datës 26.09.2019 shqyrtoi ankesat me:

Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Force Security” shpk nga procedura e prokurimit
“Kërkesë për propozim– Marrëveshje Kuadër”, me objekt “Ruajtja
me roje private e Muzeut dhe Parkut Arkeologjik në administrim të
ZAKPA ‘Apoloni”, me Nr. REF-26940-06-18-2019, me fond limit
total 6 320 436,32 lekë (pa tvsh), zhvilluar në datën 08.07.2019 nga
autoriteti kontraktor Zyra e Administrimit dhe Koordinimit të Parkut
Arkeologjik Apoloni”.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Myrto Security” shpk në procedurën e prokurimit objekt
ankimi.

Ankimues:

“Force Security” shpk
Adresa: Lagjia “Kastrioti, godina e Albtelecom, kati 3, Fier.
“Myrto Security” shpk
Adresa: Rruga “Brigada e XI Sulmuese”, lagjia “Kastriot”, godina e
Albtelecom, kati 3, Fier.

1

Autoriteti Kontraktor:

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit të Parkut Arkeologjik Apoloni
Manastiri i Shën Marisë, Apoloni, Pojan, Kutia postare 612, Fier.

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. 914, datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar,
Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e
pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ër 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, 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
percaktuara 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.

II
Rrethanat e çështjes
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II.1 Në datën 19.06.2019 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim– Marrëveshje Kuadër”, me objekt “Ruajtja me roje private e
Muzeut dhe Parkut Arkeologjik në administrim të ZAKPA ‘Apoloni”, me Nr. REF-26940-06-182019, me fond limit total 6 320 436,32 lekë (pa tvsh), zhvilluar në datën 08.07.2019 nga autoriteti
kontraktor Zyra e Administrimit dhe Koordinimit të Parkut Arkeologjik Apoloni”.
II.2. Në datën 12.07.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës, janë njoftuar elektronikisht nëpërmjet
sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi klasifikimin e ofertave gjatë procesit të vlerësimit,
si dhe ofertuesit e kualifikuar dhe të skualifikuar si vijon:
"BARE" shpk
"FORCE SECURITY"shpk
"POLSAIZ" shpk
"GOGA" shpk
"LEKSI SECURITY"shpk
"MYRTO SECURITY"shpk
“NAZERI- 2000” shpk

6.320.436,24 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë
6.320.436,32 lekë

Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Skualifikuar
Kualifikuar

II.3. Në datën 12.07.2019 operatori ekonomik “Force Security” shpk, është njoftuar elektronikisht
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi skualifikimin e ofertës për arsye se:
" Sipas analizës së kryer nga KVO rezulton se nuk plotesoni kerkesen e dhene ne DST e modifikuar
Shtojca 4, Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme, pasi nuk keni deklaruar emrin e
drejtuesit teknik te ri, Z. Viktor Llanaj i cili eshte emeruar ne daten 02.07.2019, por keni deklaruar
emrin e Z. Agim Zani, i cili eshte larguar ne daten 02.07.2019, sipas ekstraktit te QKB-se".
II.3.1. Në datën 18.07.2019 operatori ekonomik “Force Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij, nga kjo procedurë prokurimi.
Konkretisht pretendohet si vijon:
“Me date 12.07.2019 ne menyre elektronike u njohem, me vendimin e KVO-se, per klasifikimin e
kandidateve sipas te cilit oferta qe kemi paraqitur eshte pranuar dhe eshte "refuzuar/skualifikuar"
me arsyetimin se "nuk plotesoni kerkesen e dhene ne DST e modifikuar, Shtojca 4 “Deklarate mbi
permbushjen e Kritereve te Pegjiithshme”, pasi nuk keni deklaruar emrin e Drejtuesit Teknik te ri
z.Viktor Llanaj; i cili eshte emeruar ne daten 02.07.2019, por keni deklaruar z.Agim Zani i cili
eshte larguar ne daten 02.07.2019 sipas ekstraktit te QKB". Me kete vendim nuk jemi dakort pasi
deklarimi qe kemi bere eshte ne perputhje me aktet ligjore dhe nenligjore ne fuqi, ndaj
argumentojme si me poshte :
Shoqeria "Force Security 2004" Shpk eshte person juridik i licensuar per ushtrimin e aktivitetit te
"Ruajtjes dhe sigurise fizike", nen-kategoria 1.3.A, ne baze te Ligjit nr.75/2014 "Per sherbimin
privat te sigurise fizike" dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij. Ne baze te neneve 5, 7/a, 10, 11 e
3

vijues te Ligjit nr.75/2014 "Per sherbimin privat te sigurise fizike" Titullar Subjekti I shoqerise
"Force Security 2004" Shpk, eshte z.Perlat Myrtaj (Certifikate nr.290/2 prot. date 01.10.2015),
ndersa Drejtues Teknik z.Agim Zani (Certifikate nr.290/2 prot. date 01.10.2015), fakt I cili
konfirmohet edhe nga Vendimi nr.290/3 date 27.11.2015 i Drejtorit te Pergjithshem te Policise se
Shtetit qe eshte pjese intergrale e Licences se Shoqerise qe i kemi paraqitur ne oferte ne daten
08.07.2019. Pra nga aktet e cituara mesiper provohet se Drejtues Teknik i Shoqerise Tone eshte
z.Agim Zani.
Ne baze te nenit 5 te Ligjit nr.75/2014 "Per sherbimin privat te sigurise fizike" dhe Kreut 1/A, pika
13 te Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr.130, date 05.03.2018, afati i vlefshmerise se
certificates se Drejtuesit Teknik eshte 4 (kater) vjet. Afati i Certifikates se Drejtuesit Teknik z.Agim
Zani, si dhe e Titullarit te Subjektit z.Perlat Myrtaj, perfundon ne daten 01.10.2019. Ne baze te
Kreut 1/A, pika 14 te Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr.l30, date 05.03.2018, afati per te
aplikuar per ricertifikimin e Titullarit te Subjektit dhe Drejtuesit Teknik eshte 90 dite para
perfundimit te certifikatave ekzistuese. Duke qene se Drejtuesi Teknik aktual z.Agim Zani ka
shprehur deshiren qe te mos e ushtroje me detyren e Drejtuesit Teknik pas afatit perfundimtar te
certifikates (date 01.10.2019), nuk ka shprehur deshiren per ricertifikim. Si Drejtues Teknik te
ardhshem te Shoqerise kemi identifikuar z.Viktor Llanaj, I cili nuk eshte i certifikuar si Drejtues
Teknik nga Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit, pra nuk disponon Certifikate te Drejtuesit
Teknik. Ne keto kushte ne daten 02.07.2019, njekohesisht, z.Perlat Myrtaj ka aplikuar per
ricertifikim si Titullar Subjekti, ndersa z.Viktor Llanaj ka aplikuar per certifikim si Drejtues Teknik
te Shoqerise "Force Security 2004", prane Drejtorise Vendore te Policise Fier. Z.Agim Zani, ne
baze te Certifikates nr.290/2 prot. date 01.10.2015 dhe nr.290/3 date 27.11.2015 i Drejtorit te
Pergjithshem te Policise se Shtetit, vazhdon te kryeje detyren e Drejtuesit Teknik te Shoqerise Tone,
deri ne Certifikimit e z.Viktor Llanaj.
Kreu I, pika 2 dhe pika 4, e Udhezimit te Ministrit te Brendshem nr.l30, date 05.03.2018 percakton
setin e dokumentave qe duhet te paraqese per ricertifikim kandidati per Titullar Subjekti, ku nje
nder keto dokumenta eshte edhe Ekstrakti i Qendres Kombetare te Biznesit, ne te cilin te
konfirmohet edhe Drejtuesi Teknik i Shoqerise. Duke qene se sipas dispozitave te sipercituara se
bashku per ricertifikim duhet te aplikonin edhe Titullari i Subjektit z.Perlat Myrtaj ashtu edhe
Drejtuesi Teknik aktual z.Agim Zani, par qe ky I fundit, sic theksuam mesiper nuk kishte deshire te
ricertifikohej, ne perputhje me dispozitat e sipercituara ishte detyrim ligjore ndryshimi i Drejtuesit
Teknik te QKB. Per kete arsye eshte bere edhe ndryshimi 1 Drejtuesit Teknik qe Qendren
Kombetare te Biznesit, pasi ne rast te kundert, pra mos ndryshimi I drejtuesit teknik, mbajtja ne
QKB si drejtues Teknik te z.Agim Zani I cili nuk aplikon per ricertifikim dote passillte
mosricertifikim edhe te Titullarit te Subjektit.
Ju bejme me dije se ne daten 26.06.2019 midis Shoqerise "Force Security 2004" Shpk dhe z.Viktor
Llanaj eshte lidhur kontrata individuale e punes nr. 08 prot date 26.06.2019. Ne nenin 3 te kesaj
kontrate eshte parashikuar se kjo kontrate, pra marredhenia e punes midis paleve, do te behej
efektive pas plotesimit te disa konditave, ku nje nder to eshte edhe paraqitja e Certifikates per
Drejtues Teknik e ketij shtetasi leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Policise. Pra fillimi i
marredhenies se punes eshte i lidhur me nje kusht ligjor qe eshte certifikimi i tij si Drejtues Teknik.
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Pra aktualisht si theksuam mesiper Drejtuesi Teknik efektiv qe kryen detyren e Drejtuesit Teknik
sipas Certifikates perkatese eshte z.Agim Zani, ndersa shtetasi Viktor LLanaj nuk eshte ne stafin e
shoqerise deri ne plotesimin e kondiatave ligjore, e per rrjedhoje nuk ka asnje te drejte vendimarrje
e kontrolluese ne Shoqeri. Per kete arsye ne Shtojcen 4 "Deklarate mbi Permbushjen e Kritereve te
Pergjithshme" kemi deklaruar si Drejtues Teknik z.Agim Zani.
Nga sa mesiper kerkojme :
•
Rivleresim te procedures se shqyrtimit te ofertave .
•
Pranimin e ankeses se operatorit ekonomik "Force Security 2004" Shpk.
•
Ndryshim te vendimit date 12.07.2018 per "refuzimin'skualifikim" e ofertes se "Forces
security 2004" Shpk, duke e "pranuar/kualifikuar” ate.”.
II.3.2. Referuar ankesës së operatorit ekonomik “Force Security” shpk dhe dokumentave
bashkëlidhur, rezulton se me anë të shkresës nr.prot.234 prot, date 19.07.2019 autoriteti kontraktor i
ka kthyer përgjigje shoqërisë “Force Security” shpk, ku ka vendosur mospranimin e ankesës.
II.3.3. Në datën 25.07.2019, pala ankimuese “Force Security” shpk, ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtuar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
III.4. Në datën 12.07.2019, operatori ekonomik “Myrto Security” shpk është njoftuar elektronikisht
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi skualifikimin e ofertës për arsye se:
“Sipas analizes së kryer nga KVO rezulton se nuk plotesoni kerkesen e dhene ne DST, shtojca 4
modifikuar, pasi nuk keni deklaruar Drejtuesit Teknik Z. Vladimir Troka, Z. Alfred Gjonce dhe Z.
Sali Caushaj, te cilet sipas ekstraktit historik te QKBse jane emeruar ne daten 26.07.2017 dhe nuk
rezultojne te jene larguar.Nuk keni deklaruar të gjithë personat të cilët kanë kompetenca
vendimarrje në shoqëri.”.
II.4.1. Në datën 18.07.2019 operatori ekonomik “Myrto Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skulifikimin tij. Konkretisht pretendohet si vijon:
“Ne daten 07.05.2019 paraqitem oferte ne proceduren e prokurimit me objekt : "Ruajtja me roje
private e Muzeut dhe Parkut Arkeologjik ne administrim te ZAKPA Apoloni ". Ne daten 12.07. 2019
u njohem me vendimin e KVO-se, per klasifikimin e kandidateve, sipas te cilit oferta qe kemi
paraqitur eshte "refuzuar/skualifikuar" pasi sipas KVO-se, citoj "nuk plotesoni kerkesen e dhene
ne DST, shtojca 4 e modifikuar, pasi nuk keni deklaruar Drejtuesit Teknik z.Vladimir Troka,
z.Alfred Gjonce, z.Sali Caushaj te cilet sipas Ekstraktit historik te QKB, jane emeruar ne daten
26.07.2017 dhe nuk jane larguar. " Ky vendim i KVO-se nuk eshte i drejte, dhe ne kundershtim me
dispozitat ligjore ndaj argumentojme :
'
"MYRTO Security" Shpk eshte shoqeri e licensuar ne baze te Ligjit nr.75/2014 "Per sherbimin
privat te sigurise fizike", dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij.
Aktualisht disponojme vetem 2 (dy) licenca:
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1.
Per "sherbimin e ruajtjes dhe sigurise fizike", nen-kategoria I.3.A, me Titullar Subjekti
z.Hysni Myrtaj , çertifikate nr.204/2 prot. date 01.10.2015 dhe Drejtues Teknik z.Skender
Mehmeti çertifikate nr.204/2 prot. date 01.10.2015.
2.
Per "Sherbimin e shoqerimit dhe transportit te vlerave monetare" nen-kategoria I.3.B, me
Titullar Subjekti z.Hysni Myrtaj çertifikate nr.140/2 prot. date 06.07.2015 (ricertiftkuar me nr.
140/4 prot. date 27.06.2019) dhe Drejtues Teknik z.Artur Andoni , çertifikate nr.140/2 prot. date
06.07.2015 (ricertiftkuar me nr.140/4 prot. date 27.06.2019).
Pra aktualisht nuk disponojme asnje license tjeter, veç 2 (dy) licencave te sipercituara. Kete fakt
Autoriteti Juaj Kontraktor mund ta verifikoje edhe nepermjet verifikimit (klikimit) ne ëeb-in zyrtar
te Qendres Kombetare te Biznesit.
Ne kuptim te dispoziave te Ligjit nr.75/2014 "Per sherbimin privat te sigurise fizike", Udhezimit te
Ministrit te Brendshem nr. 130, date 05.03.2018 "Per funksionimin e sherbimit privat te sigurise"
dhe akteve te ijera nenligjore qe rregullojne kete "sektor", stafi drejtues e vendimmarres i nje
Shoqerie eshte Titullari i Subjektit dhe Drejtuesi Teknik i saj, dhe siç sqaruam me siper per nenkategorine I.3.A eshte z.Hysni Myrtaj Titullar Subjekti dhe z.Skender Mehmeti drejtues Teknik,
ndersa per nen-kategorine 1.3.B eshte z.Hysni Myrtaj (Titullar Subjekti) dhe z.Artur Andoni
(Drejtues Teknik).
Lidhur me kete procedure prokurimi qe ka per objekt sherbimin e ruajtjes dhe sigurise fizike, pra
nen- kategoria 1.3.A, stafi drejtues, vendimmarres e kontrollues sipas pecaktimeve te nenit 45/1 te
Ligjit nr.9643, date 20.11.2006 LPP i ndryshuar, si dhe ligjit nr.75/2014 "Per sherbimin privat te
sigiruse fuike", jane vetem z.Hysni Myrtaj dhe z.Skender Mehmeti, per te cilet eshte bere deklarimi
ne Shtojcen 4, ndaj vendimi date 12.07.2019 i KVO-se eshte i gabuar.
Lidhur me mos perfshirjen ne Shtojcen 4 edhe te z.Vladimir Troka, z.Alfred Gjonçe, z.Sali Caushaj,
ju sqarojme se ne vitin 2017 Shoqeria "MYRTO Security' Shpk, ka filluar nje investim per ngritijen
edhe te nje Qendre Trajnimi Private per punonjesit e SHPSF dhe poligon qiije, nen-kategoria I.3.C.
Sipas kerkesave te Kreut I, germa "A" te Udhezimit te Ministrit te Puneve te Brendeshme nr. 308,
date 22.05.2017, ne daten 18.07.2017 beri shtese te aktivitetit shoqerise, dhe sipas kerkesave te po
ketij Udhezimi identiftkoi shtetasit z.Vladimir Troka, z.Alfred Gjonçe, z.Sali Caushaj si drejtuesi
teknik te nen-kategorise I.3.C, e konkretisht:
l. -VIadimir Troka: Drejtues Teknik Administrativ te Shoqerise, "Qendra e Trajnimit Privat te
Punonjesve te SHPSF-se".
2. Alfred Gjonçe: Drejtues Teknik Administrativ te Shoqerise "Per Poligon Qitje Civile",.
3. Z.Sali Caushaj: Drejtues Teknik Administrativ te Shoqerise "Per import!eksport dhe tregtim
per armet e kategorive B1, B4 dhe D".
Ky fakt provohet nga Vendimi nr. 3, date 24.07.2017 i Ortakut te Vetem te Shoqerise, i pasqyruar
ne daten 24.07.2017 edhe ne Ekstraktin Historik te leshuar nga QKB.
Ju bejme me dije se investimi per ngritjen e Qendres se Trajnimit Private per punonjesit e SHPSF
dhe poligoni i qitjes, nuk kane perfunduar ende, ndersa 3 (tre) shtetasit e perzgjedhur si Drejtues
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Teknik te ardhshem, Titullari i Subjektit (Hysni Myrtaj) edhe vet Shoqeria "MYRTO Security" Shpk
sipas Udhezimit te sipercituar (i cili ne Shtator te vitit 2017 eshte shfuqizuar) por edhe Udhezimit te
Ministrit te Brendshem nr.l30, date 05.03.2018 aktualisht ne fuqi, nuk kane aplikuar ende prane
Drejtorise se Pergjitshme te Policise, pasi nuk jane plotesuar kushtet e percaktuar ne Udhezimit te
Ministrit te Brendshem nr.130, date 05.03.2018, pra perfundimi i investimit.
Shtetasit z.Vladimir Troka, z.Alfred Gjonçe, z.Sali Caushaj te identifikuar si drejtuesit teknike te
ardhshem, nen-kategorise I.3.C, jo vetem qe nuk jane ne stafm drejtues, vendimmarres e kontrollues
sipas pecaktimeve te nenit 45/1 te Ligjit nr.9643, date 20.11.2006 LPP, por nuk jane as punonjes te
Shoqerise "MYRTO Security", ky fakt provohet edhe nga Listepagesat e muajve Mars 2019, Prill
2019 dhe Maj 2019 qe kerni paraqitur ne oferte.
Nga sa mesiper kerkojme:
•
Pranimin e ankeses se operatorit ekonomik "MYRTO Security" Shpk.
•
Ndryshim i vendimit date 12.07.2019 te KVO-se lidhur me statusin "refuzuar/skualifikuar"
te ofertes se operatorit ekonomik "MYRTO Security", duke i "pranuar/kualifikuar" ate”.
II.4.2. Referuar ankesës së operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk dhe dokumentave
bashkëlidhur, rezulton se me anë të shkresës shkresën nr. prot.233, datë 19.07.2019 autoriteti
kontraktor i ka kthyer përgjigje shoqërisë “Myrto Security” shpk, ku ka vendosur mospranimin e
ankesës.
II.4.3. Në datën 25.07.2019, pala ankimuese “Myrto Security” shpk, ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtuar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.5. Në datën 22.07.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës, janë njoftuar elektronikisht nëpërmjet
sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi klasifikimin e ofertave gjatë rivlerësimit si vijon:
"BARE" shpk
6.320.436,24 lekë
Skualifikuar
"FORCE SECURITY"shpk
6.320.436,32 lekë
Skualifikuar
"POLSAIZ" shpk
6.320.436,32 lekë
Skualifikuar
"GOGA" shpk
6.320.436,32 lekë
Skualifikuar
"LEKSI SECURITY"shpk
6.320.436,32 lekë
Skualifikuar
"MYRTO SECURITY"shpk
6.320.436,32 lekë
Skualifikuar
“NAZERI- 2000” shpk
6.320.436,32 lekë
Kualifikuar
II.5.1. Në datën 22.07.2019 operatori ekonomik “Force Security” shpk është njoftuar elektronikisht
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi klasifikimin e ofertave gjatë
rivlerësimit dhe për arsyen shtesë të skulifikimit si vijon:
“Nuk keni pasqyruar në listëpagesat e e sigurimeve shoqërore (Formularet E-Sig 025) për
periudhën mars-maj 2019, emrin e Drejtuesit Teknik z.Viktor Llanaj”.
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II.5.2. Në datën 26.07.2019 operatori ekonomik “Force Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar rezultat e rivlerësimit dhe arsyen shtesë të skualifikimit.
Konkretisht pretendohet si vijon:
“Ne daten 22.07.2019 menyre elektronike u njohem, me nje tjeter vendimin e KVO-se, per
klasifikimin e Kandidateve, sipas te cilit shkakut te klasifikimit te date 12.07.2019, eshte shtuar
edhe "nuk keni pasqyruar ne listepagesat e sigurimeve shogerore (Formularet E-sig 025) per
periudhen mars-maj 2019 emrin e drejtuesit teknik z. Viktor Llanaj”.
Me kete vendim nuk jemi dakort pasi sic eshte konstatuar edhe nga AK ne vendimin e dates
12.07.2019, z.Viktor Llanaj eshte shtuar ne Qendren Kombetare te Biznesit ne daten 02.07.2019.
Para kesaj date ky shtetas sic kemi parashtruar edhe ne ankesen ndaj vendimit te dates 12.07.2019,
nuk ka patur asnje "marredhenie" me Shoqerine "Force Security 2004" Shpk (staf/punonjes/etj).
Eshte teresisht absurd, dhe pa asnje sens llogjik qe te pretendohet qe ky shtetas te jete ne
listepagesat e muajve mars-maj 2019, kur ne ate periudhe nuk ka qene punonjes/staf i "Force
Security 2004. Madje edhe pas dates 02.07.2019 "maredhenia e punes" mes "Force Security 2004"
Shpk dhe z.Viktor Llanaj sipas Kontrates lndividuale te Punes nr.08. prot. date 26.06.2019, qe te
"prodhoje" efekte eshte e lidhur me kushtin qe ky shtetas te Certifikohet si Drejtues Teknik nga
Policia e Shtetit, pra aktualisht kjo marredhenie nuk eshte efektive. Perfundimisht ritheksojme se ky
pretendim eshte sa i pabazuar aq edhe absurd
Nga sa mesiper kerkojme :
•
Rivleresim te procedures se shqyrtimit te ofertave.
•
Pranimin e ankeses se operatorit ekonomik "Force Security 2004" Shpk.
•
Ndryshim te vendimit date 22.07.2018 per "refuzimin'skualifikim" e ofertes se "Forces
Security 2004" Shpk, duke e "pranuar/kualifikuar” ate”.
II.5.3. Referuar ankesës së operatorit ekonomik “Force Security” shpk dhe dokumentave
bashkëlidhur, rezulton se me anë të shkresës shkresën nr. prot.246, datë 29.07.2019 autoriteti
kontraktor i ka kthyer përgjigje shoqërisë “Force Security” shpk, ku ka vendosur mospranimin e
ankesës, por ankimuesi nëpërmjet dokumentit postar, provon se ka marrë dijeni në datë 31.07.2019.
II.5.4. Në datën 09.08.2019, pala ankimuese “Force Security” shpk, ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtuar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.6. Në datën 03.09.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.prot.1298/3,
shkresa e autoritetit kontraktor nr.269, datë 02.09.2019, ku bashkëngjitur ndodhet dokumentacioni
mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë
ankimues.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Force Security” shpk. se arsyeja e
skualifikimit të ofertës së tij ekonomike “Sipas analizës së kryer nga KVO rezulton se nuk plotesoni
kerkesen e dhene ne DST e modifikuar Shtojca 4, Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të
përgjithshme, pasi nuk keni deklaruar emrin e drejtuesit teknik te ri, Z. Viktor Llanaj i cili eshte
emeruar ne daten 02.07.2019, por keni deklaruar emrin e Z. Agim Zani, i cili eshte larguar ne
daten 02.07.2019, sipas ekstraktit te QKB-se.”, nuk qëndron; Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 4 “Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të
përgjithshme”, përcaktohet:
“Shtojca 4
[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në
datë_______________
nga
Autoriteti
Kontraktor
___________
me
objekt
___________________me fond limit __________.
Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të
___________________ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

operatorit ekonomik

 Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare
të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është
një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas
Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
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 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për asnjë nga veprat
penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
 Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:
_____________________
_____________________
_____________________etj.
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat
penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP1.
 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së
formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.



Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi
aktiv).

 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e
tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e
informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____________
Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula

_____________”.

III.1.2. Në shtojcën 7/1 “Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit” të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:

1

Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë
Deklaratë
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“Ofertuesi duhet të deklarojë se:
“a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin
e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është
i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo
Fitimprurëse”.
b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë
profesionale.
d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore,
sipas legjislacionit në fuqi.
Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër
nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.
Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet
të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.
Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
vetëdeklaratën e lartpërmendur.
Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.
Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e
hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 4.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e
informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër”.
III.1.3. 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.1.4. Në nenin 45, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” parashikohet
shprehimisht se: “1. Autoriteti kontraktor skualifikon nga procedura e përzgjedhjes së fituesve të
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kontratave publike çdo operator ekonomik, nëse është ose ka qenë i dënuar me vendim gjyqësor të
formës së prerë, për ndonjë nga veprat penale të mëposhtme:
a) pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, organizatë kriminale, bandë e armatosur,
organizatë terroriste;
b) korrupsion;
c) mashtrim;
ç) pastrim parash ose financim i terrorizmit;
d) vepra me qëllime terroriste ose vepra penale të lidhura me veprimtari terroriste;
dh) organizim, drejtim ose financim i veprimtarisë së prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, si dhe i
veprimtarisë së trafikimit të narkotikëve;
e) falsifikim;
ë) shfrytëzim i punës së të miturve dhe forma të tjera të trafikimit të qenieve njerëzore.
Detyrimi për të skualifikuar një operator ekonomik zbatohet edhe kur personi i dënuar me një
vendim gjyqësor të formës së prerë është anëtar i një organi administrativ, drejtues ose
mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, operator ekonomik, ose ka kompetenca përfaqësuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij.
2. Çdo operator ekonomik skualifikohet nga një procedurë , në rastet kur:
a) ka falimentuar dhe kapitalet e tij janë në proces ekzekutimi nga përmbaruesit ;
b) është subjekt i procedurave për deklarimin e falimentimit dhe ka një urdhër likuidimi të detyruar
ose administrimi nga gjykata, ose ka një marrëveshje me kreditorët, ose ndonjë procedurë tjetër
të ngjashme;
c) është dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë
profesionale;
ç) ;
d) nuk i ka përmbushur detyrimet për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore, në
përputhje me legjislacionin shqiptar ose me dispozitat e zbatueshme në shtetin e origjinës;
dh) nuk i ka përmbushur detyrimet për pagimin e tatimeve, në përputhje me legjislacionin shqiptar
ose me dispozitat e zbatueshme në shtetin e origjinës;
e) është fajtor për dhënie të informacioneve të rreme, kur këto i janë kërkuar në përputhje me këtë
kre , ose nuk ka pranuar t’i japë këto informacione ose dokumente apo një pjesë të tyre.
ë) me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik është përjashtuar nga pjesëmarrja në procedurat e
prokurimit, sipas pikës 3, të nenit 13, të këtij ligji.
3. Me qëllim plotësimin e kushteve të parashikuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, operatori
ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin si më poshtë:
a)Vërtetim nga dosja gjyqësore, ose një dokument të njëvlefshëm, të lëshuar nga një autoritet
kompetent gjyqësor apo administrativ që vërteton se nuk ekzistojnë kushtet e parashikuara në pikat
1 dhe 2, shkronja “a”, “b” dhe “c” .
b) një vërtetim të lëshuar nga organi kompetent, që vërteton se nuk ekzistojnë çështjet e
përmendura në pikën 2 shkronjat “d” e “dh”.
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III.1.5. Nga verifikimet e kryera në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se operatori
ekonomik ankimues “Force Security” shpk., në përmbushje të kriterit sa më sipër, ka dorëzuar:
- deklaratën sipas shtojcës mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme, e nënshkruar nga
administratori i shoqërisë. Nga shqyrtimi i deklaratës së dorëzuar nga operatori ekonomik
ankimues, rezulton se, ka deklaruar: “Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ,
drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:
1.Perlat Myrtaj (ortaku i vetëm i shoqërisë)
2. Agim Zani (drejtues teknik)
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat
penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP […]”.
- ekstrakti historik (elektronik) të QKB-së, që mban datën 08.07.2019, sipas të cilit Drejtues teknik
është z.Viktor Llanaj, me afat emërimi që nga data 27.06.2019 (vendimi nr.02, datë 27.06.2019 i
ortakut të vetëm të shoqërisë është depozituar në QKB në datën 02.07.2019).
III.1.6. Bazuar në arsyen e skualifikimit, dokumentave të tenderit, si dokumentacionit të paraqitur
nga ankimuesi “Force Security” shpk, rezulton se në deklaratën e paraqitur nga ky i fundit, sipas
shtojcës 4 të dokumentave të tenderit, rezulton të jetë vetëdeklaruar si drejtues teknik emri i z.
Agim Zani, por referuar ekstraktit të QKR-së, rezulton se në datën 27.06.2019 është emëruar si
drejtues i ri teknik z.Viktor Llanaj dhe po në të njëjtën datë (pra 27.06.2019) është larguar z. Agim
Zani. Duke iu referuar pretendimeve të ankimuesit se “Ne baze te nenit 5 te Ligjit nr.75/2014 "Per
sherbimin privat te sigurise fizike" dhe Kreut 1/A, pika 13 te Udhezimit te Ministrit te Brendshem
nr.130, date 05.03.2018, afati i vlefshmerise se certificates se Drejtuesit Teknik eshte 4 (kater) vjet.
Afati i Certifikates se Drejtuesit Teknik z.Agim Zani, si dhe e Titullarit te Subjektit z.Perlat Myrtaj,
perfundon ne daten 01.10.2019. Ne baze te Kreut 1/A, pika 14 te Udhezimit te Ministrit te
Brendshem nr.l30, date 05.03.2018, afati per te aplikuar per ricertifikimin e Titullarit te Subjektit
dhe Drejtuesit Teknik eshte 90 dite para perfundimit te certifikatave ekzistuese. Duke qene se
Drejtuesi Teknik aktual z.Agim Zani ka shprehur deshiren qe te mos e ushtroje me detyren e
Drejtuesit Teknik pas afatit perfundimtar te cerifikates (daten 01.10.2019), nuk ka shprehur
deshiren per ricertifikim. Si Drejtues Teknik te ardhshem te Shoqerise kemi identifikuar z.Viktor
Llanaj, I cili nuk eshte i certifikuar si Drejtues Teknik nga Drejtoria e Pergjithshme e Policise se
Shtetit, pra nuk disponon Certifikate te Drejtuesit Teknik”; Komisioni i Prokurimit Publik,
konstaton se ka mospërputhje mes vetëdeklarimit të ankimuesit në shtojcën 4 të dokumentave të
tenderit dhe të dhënave të ekstraktit të QKB-së, në lidhje me drejtuesin teknik. Në sa më sipër,
Komisioni gjykon se që nga data 27.06.2019, datë në të cilën është larguar drejtuesi teknik i
certifikuar z.Agim Zani (siç rezulton dhe nga ekstrakti i QKB-së) dhe deri më sot, operatori
ekonomik në fjalë nuk ka drejtues teknik të certifikuar, fakt i pranuar dhe nga vetë ankimuesi në
ankesën e tij. Theksojmë këtu faktin se kuadri ligjor në fuqi nuk i ndalon shoqëritë që të kenë më
shumë se një drejtues teknik.
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III.1.7. Komisioni gjykon se, vendosja e kritereve të kualifikimit kanë si synim kryesor që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë,
të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë,
pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe
volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme
për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Komisioni i
Prokurimit Publik sqaron se është detyrim ligjor i subjektit ofertues të provojë me dokumentacion të
plotë dhe në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor plotësimin e kritereve të kërkuara në
dokumentat e tenderit, pasi ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të
refuzohen si të papranueshme. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, janë të
detyrueshme për t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë
prokurimi. Autoriteti kontraktor, do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, nëse ajo është në
përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentat e tenderit në respekt të pikës 3 të nenit 66 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar.
Në këto kushte, Komisioni gjykon se, operatori ekonomik ankimues “Force Security” shpk, nuk ka
paraqitur deklaratën sipas shotjcës 4 të dokumentave të tenderit në përputhje me parashikimet
ligjore të nenit 45 të të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, pasi ky
i fundit ka patur detyrimin e deklarimit të emrit të “Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit
administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomi”. Në këto kushte, Komisioni gjykon
se, skualifikimi i operatorit ekonomik ankimues nga ana e autoritetit kontraktor është i drejtë.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk. se arsyeja e
skualifikimit të ofertës së tij ekonomike “Sipas analizes së kryer nga KVO rezulton se nuk plotesoni
kerkesen e dhene ne DST, shtojca 4 modifikuar, pasi nuk keni deklaruar Drejtuesit Teknik Z.
Vladimir Troka, Z. Alfred Gjonce dhe Z. Sali Caushaj, te cilet sipas ekstraktit historik te QKBse
jane emeruar ne daten 26.07.2017 dhe nuk rezultojne te jene larguar.Nuk keni deklaruar të gjithë
personat të cilët kanë kompetenca vendimarrje në shoqëri”, nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 4 “Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të
përgjithshme”, përcaktohet:
“Shtojca 4
[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]
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DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME
Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në
datë_______________
nga
Autoriteti
Kontraktor
___________
me
objekt
___________________me fond limit __________.
Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të
___________________ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

operatorit ekonomik

 Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare
të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është
një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas
Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për asnjë nga veprat
penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
 Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:
_____________________
_____________________
_____________________etj.
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat
penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP2.
 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së
formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.



Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi
aktiv).

 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e
tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.
2

Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë
Deklaratë
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Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e
informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____________
Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula

_____________”.

III.2.2. Në shtojcën 7/1 “Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit” të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
“Ofertuesi duhet të deklarojë se:
“a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin
e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është
i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo
Fitimprurëse”.
b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë
profesionale.
d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore,
sipas legjislacionit në fuqi.
Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër
nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.
Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet
të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.
Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
vetëdeklaratën e lartpërmendur.
Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.
Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e
hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 4.
Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e
informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër”.
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III.2.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që 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.2.4. Në nenin 45, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” parashikohet
shprehimisht se: “1. Autoriteti kontraktor skualifikon nga procedura e përzgjedhjes së fituesve të
kontratave publike çdo operator ekonomik, nëse është ose ka qenë i dënuar me vendim gjyqësor të
formës së prerë, për ndonjë nga veprat penale të mëposhtme:
a) pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, organizatë kriminale, bandë e armatosur,
organizatë terroriste;
b) korrupsion;
c) mashtrim;
ç) pastrim parash ose financim i terrorizmit;
d) vepra me qëllime terroriste ose vepra penale të lidhura me veprimtari terroriste;
dh) organizim, drejtim ose financim i veprimtarisë së prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, si dhe i
veprimtarisë së trafikimit të narkotikëve;
e) falsifikim;
ë) shfrytëzim i punës së të miturve dhe forma të tjera të trafikimit të qenieve njerëzore.
Detyrimi për të skualifikuar një operator ekonomik zbatohet edhe kur personi i dënuar me një
vendim gjyqësor të formës së prerë është anëtar i një organi administrativ, drejtues ose
mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, operator ekonomik, ose ka kompetenca përfaqësuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij.
2. Çdo operator ekonomik skualifikohet nga një procedurë , në rastet kur:
a) ka falimentuar dhe kapitalet e tij janë në proces ekzekutimi nga përmbaruesit ;
b) është subjekt i procedurave për deklarimin e falimentimit dhe ka një urdhër likuidimi të detyruar
ose administrimi nga gjykata, ose ka një marrëveshje me kreditorët, ose ndonjë procedurë tjetër
të ngjashme;
c) është dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë
profesionale;
ç) ;
d) nuk i ka përmbushur detyrimet për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore, në
përputhje me legjislacionin shqiptar ose me dispozitat e zbatueshme në shtetin e origjinës;
dh) nuk i ka përmbushur detyrimet për pagimin e tatimeve, në përputhje me legjislacionin shqiptar
ose me dispozitat e zbatueshme në shtetin e origjinës;
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e) është fajtor për dhënie të informacioneve të rreme, kur këto i janë kërkuar në përputhje me këtë
kre , ose nuk ka pranuar t’i japë këto informacione ose dokumente apo një pjesë të tyre.
ë) me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik është përjashtuar nga pjesëmarrja në procedurat e
prokurimit, sipas pikës 3, të nenit 13, të këtij ligji.
3. Me qëllim plotësimin e kushteve të parashikuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, operatori
ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin si më poshtë:
a)Vërtetim nga dosja gjyqësore, ose një dokument të njëvlefshëm, të lëshuar nga një autoritet
kompetent gjyqësor apo administrativ që vërteton se nuk ekzistojnë kushtet e parashikuara në pikat
1 dhe 2, shkronja “a”, “b” dhe “c” .
b) një vërtetim të lëshuar nga organi kompetent, që vërteton se nuk ekzistojnë çështjet e
përmendura në pikën 2 shkronjat “d” e “dh”.
III.2.5. Nga verifikimet e kryera në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se operatori
ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk., në përmbushje të kriterit sa më sipër, ka dorëzuar:
- deklaratën sipas shtojcës mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme, e nënshkruar nga
administratori i shoqërisë. Nga shqyrtimi i deklaratës së dorëzuar nga operatori ekonomik
ankimues, rezulton se, ka deklaruar: “Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ,
drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:
1.Hysni Myrtaj (ortaku i vetëm i shoqërisë)
2. Skënder Mehmeti (drejtues teknik)
3. Artur Andoni (drejtues teknik)
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat
penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP […]”.
- ekstrakti historik (elektronik) të QKB-së, që mban datën 30.05.2019, sipas të cilit Drejtues teknik
janë z.Artur Andoni dhe z.Skënder Mehmeti, me afat emërimi që nga data 12.06.2019 dhe deri më
sot”, ndërkohë në datën 26/07/2017 është depozituar vendimi, date 24.07.2017 ku eshte vendosur:
“Miratimi i emerimit te e Z. Vladimir Troka, Z. Alfred Gjonçe dhe Z. Sali Caushaj si Drejtues
Teknik te shoqerise”.
III.2.6. Bazuar në arsyen e skualifikimit, dokumentave të tenderit, si dokumentacionit të paraqitur
nga ankimuesi “Myrto Security” shpk, rezulton se në deklaratën e paraqitur nga ky i fundit, sipas
shtojcës 4 të dokumentave të tenderit, rezulton të jetë vetëdeklaruar si drejtues teknik emrat e
z.Artur Andoni dhe z.Skënder Mehmeti, por referuar ekstraktit të QKR-së, rezulton se në datën
26/07/2017 është depozituar vendimi, date 24.07.2017 ku eshte vendosur: “Miratimi i emerimit te e
Z. Vladimir Troka, Z. Alfred Gjonçe dhe Z. Sali Caushaj si Drejtues Teknik te shoqerise”. Duke iu
referuar pretendimeve të ankimuesit, Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se ka mospërputhje
mes vetëdeklarimit të ankimuesit në shtojcën 4 të dokumentave të tenderit dhe të dhënave të
ekstraktit të QKB-së. Përderisa që nga data 24.07.2019, Z. Vladimir Troka, Z. Alfred Gjonçe dhe Z.
Sali Caushaj janë emëruar Drejtues Teknik te shoqerisë, operatori ekonomik “Myrto Security” shpk
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ka patur detyrimin ligjor për t’i deklaruar personat në fjalë, referuar shtojcës 4 të dokumentave të
tenderit.
III.2.7. Komisioni gjykon se, vendosja e kritereve të kualifikimit kanë si synim kryesor që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë,
të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë,
pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe
volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme
për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Komisioni i
Prokurimit Publik sqaron se është detyrim ligjor i subjektit ofertues të provojë me dokumentacion të
plotë dhe në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor plotësimin e kritereve të kërkuara në
dokumentat e tenderit, pasi ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të
refuzohen si të papranueshme. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, janë të
detyrueshme për t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë
prokurimi. Autoriteti kontraktor, do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, nëse ajo është në
përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në
dokumentat e tenderit në respekt të pikës 3 të nenit 66 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar.
Në këto kushte, Komisioni gjykon se, operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk, nuk ka
paraqitur deklaratën sipas shotjcës 4 të dokumentave të tenderit në përputhje me parashikimet
ligjore të nenit 45 të të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, pasi
nuk ka deklaruar emrat e “Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose
mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose
kontrolluese brenda operatorit ekonomi”. Në këto kushte, Komisioni gjykon se, skualifikimi i
operatorit ekonomik ankimues nga ana e autoritetit kontraktor është i drejtë.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e shtuar nga Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave për skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik ankimues “Force Security shpk” për mosplotësim të kritereve të
veçanta të kualifikimit, Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër në pikën III.2.6.,
gjykon se nuk do të merret në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi, gjendja
faktike dhe juridike e këtij operatori ekonomik do të vijojë të ngelet e skualifikuar edhe pas ankimit
në KPP, duke mos pasur më interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Gjithashtu
Komisioni sqaron se në lidhje me veprimet e autoritetit kontraktor në rivlerësimin e procedurës
objekt ankimi, ku ka dhënë arsye shtesë skualifikimi, procedura përpara autoritetit kontraktor si
edhe para KPP ka natyrën e procedurave të nxitura, pasi autoriteti kontraktor dhe vetë KPP nuk
mund të bëhet vetë-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
legjitimuar.
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Sa më sipër KPP, i tërheq vëmendjen Autoritetit Kontraktor se Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave
ka dalë jashtë tagrave dhe kompetencave të dhëna nga ligji dhe se KPP nuk mund të gjykojë mbi
pretendime shtesë për skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Force Security” shpk, ngritur
nga autoriteti kontraktor në momentin e shqyrtimit administrativ të ankesës së dorëzuar nga
operatori ekonomik ankimues.
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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Force Security” shpk për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim– Marrëveshje Kuadër”, me objekt “Ruajtja me roje private e
Muzeut dhe Parkut Arkeologjik në administrim të ZAKPA ‘Apoloni”, me Nr. REF-26940-06-182019, me fond limit total 6 320 436,32 lekë (pa tvsh), zhvilluar në datën 08.07.2019 nga
autoriteti kontraktor Zyra e Administrimit dhe Koordinimit të Parkut Arkeologjik Apoloni”.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk për procedurën e
prokurimit të mësipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit, në
zbatim të nenit 63 të LPP-së.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1298 Protokolli; Datë 25.07.2019
Nr. 1300 Protokolli; Datë 25.07.2019
Nr. 1382 Protokolli; Datë 09.08.2019
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