KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Dimpro
VENDIM
K.P.P. 179/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Kryetar
Spiro Kuro
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi
Anëtar
Hektor Balluku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 30.032016 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Aulona Pol 1”
sh.p.k. dhe “N.S.S.” sh.p.k. nga procedura e prokurimit “Procedurë
e Hapur”, me nr. REF-21268-12-29-2015, me objekt “Ruajtje
objektesh të godinave ku është akomoduar administrata tatimore
për vitin 2016”, Loti 10 “Ruajtja e objekteve në qarkun e Lezhës
(Godina e DRT Lezhe, godinat e Agjensive tatimore në qytetin e
Kurbinit dhe Rrëshenit)”, me fond limit 6.492.381 lekë (pa TVSH),
zhvilluar në datën 21.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve Tiranë”.

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorëve ekonomikë “2 LX” sh.p.k.,
“Aulona Pol 1” sh.p.k., “N.S.S.” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security”
sh.p.k. nga procedura e mësipërme e prokurimit”.

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “2 LX” sh.p.k. nga
procedura e mësipërme e prokurimit”.
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Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k.
Rr. “Adem Jashari”, Lgj.8, H.10, Ap.3, Tiranë
“Nazeri 2000” sh.p.k.
Rruga e Kavajës, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë
“2 LX”sh.p.k.
Lagja “Besëlidhja”, godina përballë Gjykatës Lezhë, Kati II-të,
Lezhë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Rruga “Gjin Bue Shpata”, 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 relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe pretendimet e ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, 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.
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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.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 30.12.2015, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin e prokurimeve
elektronike në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me nr. REF-21268-12-29-2015, me objekt “Ruajtje objektesh të godinave
ku është akomoduar administrata tatimore për vitin 2016”, Loti 10 “Ruajtja e objekteve në
qarkun e Lezhës (Godina e DRT Lezhe, godinat e Agjensive tatimore në qytetin e Kurbinit dhe
Rrëshenit)”, me fond limit 6.492.381 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 21.01.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në Lotin 10 të kësaj procedure prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të
cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1.
2.
3.
4.
5.

“2 LX” sh.p.k.
“Aulona Pol 1” sh.p.k.
“N.S.S.” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.

5.832.450 lekë, skualifikuar
5.882.730,15 lekë, kualifikuar
5.882.730,26 lekë, kualifikuar
5.882.730,42 lekë, kualifikuar
5.882.731,14 lekë, kualifikuar

II.3. Në datën 04.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.3.1. Në datën 08.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Aulona Pol
1” sh.p.k. dhe “N.S.S.” sh.p.k.
Konkretisht ankimuesi pretendon si më poshtë:
1. Kundërshtojmë ofertën e shoqërisë “Aulona Pol 1” sh.p.k. për arsye se:
- oferta në total është nën koston minimale ligjore pasi nuk është respektuar rrjedha e
veprimeve aritmetike duke u nisur nga çmimi njësi x sasinë e punonjësve, çmimin në total
për një muaj x 11 muaj.[...]
Operatori ka përllogaritur duke mos respektuar rrjedhën e veprimeve aritmetike duke u
nisur nga çmimin njësi x sasinë e punonjësve, çmimin në total për një muaj x 11 muaj[...]
Nga veprimet e kryera rezulton se oferta totale e paraqitur nga operatori rezulton të jetë
më poshtë se minimumi ligjor i lejuar [..
Për këtë arsye kërkojmë anulimin e vendimit për kualifikimin e operatorit.
2. Kundërshtojmë ofertën e shoqërisë “NSS” për arsye se:
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- oferta në total është nën koston minimale ligjore pasi nuk është respektuar rrjedha e
veprimeve aritmetike duke u nisur nga çmimi njësi x sasinë e punonjësve, çmimin në total
për një muaj x 11 muaj.[...]
Operatori ka përllogaritur duke mos respektuar rrjedhën e veprimeve aritmetike duke u
nisur nga çmimin njësi x sasinë e punonjësve, çmimin në total për një muaj x 11 muaj[...]
Nga veprimet e kryera rezulton se oferta totale e paraqitur nga operatori rezulton të jetë
më poshtë se minimumi ligjor i lejuar [..
Për këtë arsye kërkojmë anulimin e vendimit për kualifikimin e operatorit.
3. Kërkojmë skualifikimin e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k. pasi:
- nuk ka përmbushur kriteret e veçanta të kualifikimit në të cilën kërkohet: “Liçensë për
ngritje dhe shfrytëzim sistemi të pavarur radiokomunikacioni, lëshuar nga AKEP, për
secilin rreth, ku jane objektet e administrates tatimore, në të cilin kryhet shërbimi i
ruajtjes së objektit, konform ligjit Nr.9918 date 19.05.2008 ”.
Refuar shtojcës 9 “Specifikimet teknike”, shërbimi do të kryhet në njësitë në vijim:
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Drejtoria Rajonale Tatimore
Agjensia
Agjensia

Lezhë
Kurbin
Rreshen

1
1
1

3
2
2

8

8
8
8

8
8
8

Ndërkohë që operatori nuk disponon licencë lëshuar nga AKEP për Radiokomunikim me
zonë mbulimi Lezhë, Kurbin dhe Rrëshen.
Pra nuk ka përmbushur kriterin kualifikues të referuar më lart për këtë arsye duhet të
skualifikohet.
Përfundimisht kërkojmë:
1. Pezullimin e procedurës deri në shqyrtimin e plotë të ankesës
2. Skualifikimin e shoqërisë “Aulona Pol 1” sh.p.k. dhe “NSS” sh.p.k. për arsyet e
përmendura më lart;
3. Vënien në dispozicion të një kopje në origjinal të vendimit të arsyetuar brenda
afatit të parashikuar nga LPP.
II.3.2. Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. sqaron se në datën 17.02.2016, me
shkresën nr. 3910/74 prot., datë 15.02.2016, autoriteti kontraktor, i ka kthyer përgjigje duke e
pranuar pjesërisht ankesën.
Konkretisht autoriteti kontraktor ka pranuar ankesën në lidhje me pretendimin se Operatori
ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k. nuk disponon licencëm lëshuar nga AKEP për Radiokomunikim
me zonë mbulimi Lezhë, Kurbin dhe Rrëshen, duke e skualifikuar operatorin “Aulona Pol 1”
sh.p.k., ndërkohë që në lidhje me pretendimet e tjera të ankimuesit, autoriteti kontraktor e ka
refuzuar ankesën.
II.3.3. Në datën 19.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
në Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës pretendon skualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Aulona Pol 1” sh.p.k., “N.S.S.” sh.p.k., duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe
në ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
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II.4. Në datën 04.02.2016, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4.1. Në datën 09.02.2016 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke ngritur pretendimet si më poshtë:
1. Shoqëritë “2 LX” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., “N.S.S.” sh.p.k. dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k. nuk plotësojnë kërkesat për ofertë në përmbushje të shpenzimeve të
detyrueshme ligjore për vendrojen Lezhë si vijon:
- Këto shoqëri nuk kanë parashikuar pagën minimale në bazë të VKM nr. 573, datë
03.07.2013 “Për caktimin e pagës minimale në shkallë vendi” dhe në bazë të ligjit nr.
75/2014 datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”. Paga minimale duhej
të ishte përllogaritur në vlerën 33.000 lekë në muaj;
- Nuk kanë parashikuar shtesat mbi pagë për turnin e II për një roje, sipas Kodit të
Punës[...];
- Nuk kanë parashikuar shtesat e pagës për turnin e III sipas Kodit të Punës[...];
- Nuk kanë përmbushur kërkesën për “Shpenzime për sigurime shoqërore e shëndetësore”
[...];
- Nuk kanë përmbushur shpenzimet për armatim[...];
- Këto shoqëri kanë ofertuar nën koston ligjore të lejuar pasi nuk kanë përmbushur të gjitha
shpenzimet e detyrueshme ligjore dhe referuar edhe argumentave ligjore të përmendura
më sipër[...].
2. Shoqëritë “2 LX” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., “N.S.S.” sh.p.k. dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k. nuk plotësojnë kërkesat për ofertë në përmbushje të shpenzimeve të
detyrueshme ligjore për vendrojen Kurbin dhe Rrëshen si vijon:
- Këto shoqëri nuk kanë parashikuar pagën minimale në bazë të VKM nr. 573, datë
03.07.2013 “Për caktimin e pagës minimale në shkallë vendi” dhe në bazë të ligjit nr.
75/2014 datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”. Paga minimale duhej
të ishte përllogaritur në vlerën 33.000 lekë në muaj;
- Nuk kanë parashikuar shtesat mbi pagë për turnin e II për një roje, sipas Kodit të
Punës[...];
- Nuk kanë parashikuar shtesat e pagës për turnin e III sipas Kodit të Punës[...];
- Nuk kanë përmbushur kërkesën për “Shpenzime për sigurime shoqërore e shëndetësore”
[...];
- Nuk kanë përmbushur shpenzimet për armatim[...];
- Këto shoqëri kanë ofertuar nën koston ligjore të lejuar pasi nuk kanë përmbushur të gjitha
shpenzimet e detyrueshme ligjore dhe referuar edhe argumentave ligjore të përmendura
më sipër[...].
Pra këto shoqëri duhet të mbeten të skualifikuara nga AK pasi oferta në total e tyre është e
pamjaftueshme për përmbushjen e të gjitha detyrimeve ligjore.
3. Këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën e dhënë nga AK në DST për vërtetimin për
shlyerjen e energjisë elektrike, pasi këto shoqëri nuk kanë paraqitur vërtetim lëshuar nga
OSHEE për shlyerjen e detyrimeve për muajin Dhjetor 2015.
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4. Këto shoqëri nuk kanë paraqitur preventivin e dhënë nga AK në dst si dhe nuk kanë
paraqitur analizën e kostos sipas kërkesës së AK;
5. Nga sa më sipër kërkojmë skualifikimin e shoqërive “2 LX” sh.p.k., “Aulona Pol 1”
sh.p.k., “N.S.S.” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k. pasi këta operator nuk kanë
plotësuar kërkesat e kërkuara nga AK në dst dhe nuk kanë përmbushur shpenzimet e
detyrueshme ligjore në përputhje me kërkesat e AK dhe në përputhje me dispozitat ligjore
në fuqi dhe ofertat e tyre në total janë nën koston ligjore.
II.4.2. Në datën 15.02.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 3910/70 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje ankimuesit se “Operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k. nuk disponon
licencëm lëshuar nga AKEP për Radiokomunikim me zonë mbulimi Lezhë, Kurbin dhe Rrëshen,
dhe e ka skualifikuar, ndërkohë që në lidhje me pretendimet e tjera të ankimuesit, autoriteti
kontraktor e ka refuzuar ankesën.
II.4.3. Në datën 22.02.2016, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës, ka parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 04.02.2016, operatori ekonomik “2 LX” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
- Ofertë nën kosto
II.5.1. Në datën 09.02.2016 operatori ekonomik “2 LX” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij.
Konkretisht ankimuesi pretendon si më poshtë:
[...]
Ky vendim bie në kundërshtim me kriteret e vendosura në DT, shtojca 7, Kriteret e
veçanta të kualifikimit, rubrika kapaciteti ekonomik dhe financiar, dispozitat ligjore që
rregullojnë këtë veprimtari shërbimi në përgjithësi, pika 4.2/A e Njoftimit të Kontratës dhe
Rekomandimet e Përbashkëta të KPP e APP drejtuar ndër të tjera edhe autoriteteve
kontraktore.
Sjellim në vëmendje se gjatë përllogaritjeve të vlerave ekonomike të ofertës tonë janë
mbajtur parasysh vlerat e përcaktuara në rekomandimin e përbashkët të APP dhe KPP
datë 01.04.2015:
Mesatarja mujore e ditëve në vit kalendarik; çmimi orar; shpenzimet mujore për armë
brezi; shtesat për turnet e II, III, dhe ditët e pushimit dhe festat zyrtare [...].
Lidhur me shpenzimet e tjera si ndërlidhje, veshmbathje, fitim i mundshëm, janë vendosur
vlerat përkatëse në përputhje me kapacitetet e subjektit.
[...]
Sa më sipër, kërkojmë pranimin e ofertës së operatorit ekonomik “2 LX” sh.p.k.
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II.5.2. Operatori ekonomik “2 LX” sh.p.k. sqaron se në datën 17.02.2016, nëpërmjet shkresës me
nr. 3910/67 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje duke e refuzuar ankesën.
II.5.3. Në datën 23.02.2016, operatori ekonomik “2 LX” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës kundërshton skualifikimin e ofertës së tij.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr. 3910/133 prot., datë 03.03.2016, me objekt “Dërgim dokumentacioni
dhe informacioni”, protokolluar me tonën në datën 07.03.2016, është depozituar në Komisionin e
Prokurimit Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën
e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. se oferta e
operatorëve ekonomikë “Aulona Pol 1” sh.p.k. dhe “N.S.S.” sh.p.k. në total është nën koston
minimale ligjore, pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. se oferta në total e
shoqërivë “2 LX” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., “N.S.S.” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security”
sh.p.k. është e pamjaftueshme për përmbushjen e të gjitha detyrimeve ligjore, dhe pretendimin e
operatorit ekonomik “2 LX” sh.p.k. se oferta e tij nuk është nën koston ligjore, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. 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.1.2. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g” është
përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind më e
madhe se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave”.
Ndёrsa në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
thuhet se: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është e detyrueshme
të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000 (njëzetë e dy mijë)
lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës normale
të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë) lekë”.
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III.1.3. Referuar nenit 81 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës”, “çdo orë pune e kryer
nga ora 19.00 deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi page jo më pak se 20% dhe çdo ore
pune e kryer midis intervalit 2.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page jo më pak se
50%”, ndërsa referuar nenit 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e
festave zyrtare kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25 për qind ose me një pushim të
barabartë me kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të
kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një jave para ose pas kryerjes së saj”.
III.1.4. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke
filluar nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr. 77, datë 28.01.2015 “Pёr
kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i
kujdesit shёndetёsor”.
III.1.5. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet minimale të armatimit,
sipas Urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr. 3644, dt. 07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në
kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”.
III.1.6. Në dokumentat e tenderit, Seksioni 2 Objekti i Kontratës, pika 2.2 Përshkrimi i shkurtër i
kontratës/marrëveshjes kuadër, është përcaktuar: “Fondi limit është llogaritur për 11 muaj”.
III.1.7. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, nga autoriteti
kontraktor është përcaktuar: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë analizën e kostos për një roje
(sipas pasqyrës së mëposhtme e cila do të jetë bashkangjitur me formularin e ofertës) duke u
mbështetur në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, të nenit 81 të ligjin nr.
7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikes së Shqipërisë” (i ndryshuar), të VKM-së nr.
511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe pushimit në institucionet shtetërore”, të
VKM-së nr. 573, datë 03.07.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, të
Urdhrit të Ministrisë së Rendit publik nr. 3644, datë 07.12.2001 etj.
Operatorët ekonomikë të respektojnë të gjitha detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjin
nr.75/2014, Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme Nr.157, datë 01.04.2015 dhe të akteve
nënligjore që rrjedhin në zbatim tëtyre.
1.
Koeficienti për mbulimin e tre turneve do të jetë 4.89 roje për një vendroje.
2.
Koeficienti për mbulimin e dy turneve do të jetë 3.26 roje për një vendroje.
Preventivi mujor i shpenzimeve [për tu plotësuar nga operatori ekonomik] [...]”.
III.1.8. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9 Specifikimet teknike është përcaktuar:
“[…]

Nr.

Drejtoria Rajonale

Rrethi

VendTurni i Turni i
Roje Turne parë
dytë

[…]
10 Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë
1
3
8
Agjensia
Kurbin
1
2
Agjensia
Rreshen
1
2
[...]
Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë dhe me armatim, sipas përcaktimeve
përkatës shqiptar, si dhe me vendroje të përcaktuar [...]”.

8
8
8

Turni i
tretë
8
8
8

të legjislacionit
8

III.1.9. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar, si edhe duke patur parasysh periudhën e kryerjes së
shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor, vendrojet ku do të kryhet shërbimi, numri i rojeve
dhe turnet përkatëse, si edhe kriteret e kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
(specifikimet teknike, termat e referencës etj), Komisioni i Prokurimit Publik shqyrtoi ofertat e
operatorëve ekonomikë “Aulona Pol 1” sh.p.k., “N.S.S.” sh.p.k., “2 LX” sh.p.k., “Eurogjici
Security” sh.p.k. dhe nga përllogaritjet e bëra rezultoi se ofertat ekonomike të këtyre operatorëve
ekonomikë janë nën koston minimale ligjore dhe nuk mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve pёr
periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me përcaktimet e
autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit.
Për rrjedhojë pretendimi i operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k. qëndron, ndërsa pretendimi i operatorit ekonomik “2 LX” sh.p.k. nuk
qëndron.
III.2. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, në lidhje me pretendimin e operatorëve
ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k. për kualifikimin e padrejtë të
operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k., pas paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor,
ky i fundit e ka marrë parasysh pretendimin e ankimuesve duke e skualifikuar operatorin
ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k. pasi nuk plotëson kriterin për disponimin e licencës lëshuar nga
AKEP për Radiokomunikim me zonë mbulimi Lezhë, Kurbin dhe Rrëshen, duke përmbushur edhe
qëllimet e ankimuesve.
III.3. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e
çështjes, tashmë që i është pranuar një prej pretendimeve të tyre dhe gjendja faktike e juridike e
këtij operatorëve ekonomikë, do të ndryshojë, duke u skualifikuar nga procedura në fjalë, e për
rrjedhojë duke përmbushur interesat e ankimuesve, ndaj edhe nuk do të merren në shqyrtim, për
ekonomi të procedurës administrative.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“PërProkurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k.,
“Nazeri 2000” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF21268-12-29-2015, me objekt “Ruajtje objektesh të godinave ku është akomoduar
administrata tatimore për vitin 2016”, Loti 10 “Ruajtja e objekteve në qarkun e Lezhës
(Godina e DRT Lezhe, godinat e Agjensive tatimore në qytetin e Kurbinit dhe
Rrëshenit)”, me fond limit 6.492.381 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 21.01.2016, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Tiranë.

9

2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “2 LX” sh.p.k. për
procedurën e mësipërmë të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëvë
ekonomikë “Aulona Pol 1” sh.p.k., “N.S.S.” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe të
korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke i skualifikuar këta operatorë.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
6. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 270 Protokolli
Datë 19.02.2016

Nr. 294 Protokolli
Datë 22.02.2016

Nr. 304 Protokolli
Datë 23.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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