KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 345/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 29.05.2015 shqyrtoi ankesat me:

Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të tenderit në procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me objekt “Shërbim i ruajtjes dhe
sigurisë fizike të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës”, me fond
limit 1.107.607 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 11.05.2015 nga autoriteti kontraktor Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Kukës.”
“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “EUROGJICI
SECURITY” sh.p.k, nga procedura e mësipërme e prokurimit.”

Ankimues:

“EUROGJICI SECURITY” sh.p.k
Adresa: Rr. “Adem Jashari”, Lagjia 8, H.10, Ap.3
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KUKËS
Adresa: Lagja 5, sheshi “Skënderbej”
Kukës

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
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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 të pretendimeve të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, si dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
parashtruar dy ankesa të ndryshme për të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tij
duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatori ekonomik ka prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku të
parashtronte pretendimet e tij, lidhur me modifikimin e dokumentave të tenderit.
Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë (lidhur me procedurën e vlerësimit), pranë
autoritetit kontraktor, dhe më pas ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si
organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar.
I.4. Operatori ekonomik nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave pranë
autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 30.04.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me objekt
“Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës”, me fond limit
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1.107.607 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 11.05.2015 nga autoriteti
kontraktor Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës.
II.2. Në datë 15.05.2015 operatori ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar modifikimin e kritereve të
vendosura në dokumentat e tenderit. Gjithashtu, në ankesën drejtuar KPP-së, operatori ekonomik
pretendon se në datën 06.05.2015, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, por deri në
datën 143.05.2015, nuk ka marrë një përgjigje zyrtare.
II.3. Në datë 19.05.2015, me vendimin KPP 910/1, Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur të
kalojë për shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “EUROGJICI SECURITY”
sh.p.k, si dhe të urdhërojë pezullimin e procedurës së prokurimit “Kërkesë për Propozim” me
objekt “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës”, me fond
limit 1.107.607 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 11.05.2015 nga autoriteti
kontraktor Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës.
II.4. Në datën 11.05.2015 autoriteti kontraktor Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, ka zhvilluar
procedurën e prokurimit. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si
më poshtë, të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1.
2.
3.
4.

“EUROGJICI SECURITY” sh.p.k
“SABETA” sh.p.k
“NAZERI 2000” sh.p.k
“TREZHNJEVA” sh.p.k

879.046,86 lekë
1.019.859,7 lekë
1.104.268,5 lekë
1.104.268,5 lekë

skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar

II.5. Në datën 14.05.2015 operatori ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi,
për arsye se:
“Oferta ekonomike e paraqitur është nën koston ligjore të parashikuar nga ligji dhe
rekomandimet e APP dhe KPP të datës 01.04.2015, sa i përket mënyrës së përllogaritjes
së kostos ligjore, sipas ligjeve dhe udhëzimeve në fuqi.”
II.6. Në datën 14.05.2015 operatori ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke pretenduar se:
“Autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar që krahas formularit të ofertës të paraqitet edhe
preventiv i shpenzimeve me analizën e kostos, pra autoriteti ka kërkuar oferta në total
dhe jo sipas zërave të veçantë, e rrjedhimisht edhe vlerësimin duhet t’a bëjë në bazë të
ofertave totale...Oferta e paraqitur nga ana jonë nuk është anomalisht e ulët.”
II.7. Në datën 18.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, duke refuzuar ankesën.
II.8. Në datë 22.05.2015 operatori ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, ka paraqitur një
ankesë të dytë pranë KPP-së, kësaj here duke pretenduar kualifikimin e tij.
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II.9. Në datë 25.05.2015, nëpërmjet shkresës me nr.231 prot., datë 21.05.2015, me objekt
“Dërgojmë informacionin e kërkuar”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “EUROGJICI
SECURITY” sh.p.k. Pjesë e këtij informacioni, është edhe:
(i)

Procesverbali i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. me nr. 4 Prot, datë
12.05.2015, në të cilin përcaktohet se: “...ofertat e paraqitura nga shoqëritë
“SABETA” sh.p.k dhe “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, ishin nën koston ligjore.
Kryetari i autoritetit kontraktor me vendimin nr.08, datë 15.05.2015 caktoi
Komisionin për shqyrtimin e ankesave, Komision i cili me vendimin nr.10, datë
18.05.2015 ka vendosur rrëzimin e kërkesës së subjektit “EUROGJICI
SECURITY” sh.p.k, ndërsa me vendimin nr.11, datë 18.05.2015, ka pranuar
kërkesën e subjektit “SABETA” sh.p.k…Njësia e prokurimit ka zbatuar vendimin
në fjalë duke e kualifikuar këtë operator.”

(ii)

Shkresa e autoritetit kontraktor me nr.16 prot, datë 21.05.2015, në të cilën
(referuar pretendimit të operatorit ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k,
sipas të cilit autoriteti kontraktor nuk i ka kthyer një përgjigje zyrtare, kërkesës së
tij për modifikimin e kritereve të përcaktuara në DT), konfirmohet se: “Në
Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës, (me cilësinë e autoriteti kontraktor), nuk është
paraqitur ankesë nga subjekti “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k.”
III
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, për
modifikimin e kritereve të përcaktuara në DT, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
II.1. Në datën 30.04.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim”, me objekt
“Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës”, me fond limit
1.107.607 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 11.05.2015 nga autoriteti
kontraktor Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës.
II.2. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, ka paraqitur
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ankesë kundër kritereve të përcaktuara në DT e kësaj
procedure prokurimi, ankesë në të cilën gjithashtu, pretendon se nuk ka marrë një përgjigje sipas
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ligjit nga autoriteti kontraktor. Pjesë e dokumentacionit të paraqitur është edhe një “formular
ankese”, drejtuar autoritetit kontraktor, i cili mban datën 06.05.2015.
II.3. Në datë 25.05.2015, nëpërmjet shkresës me nr.231 prot., datë 21.05.2015, me objekt
“Dërgojmë informacionin e kërkuar”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “EUROGJICI
SECURITY” sh.p.k.
Pjesë e këtij informacioni, është edhe shkresa e autoritetit kontraktor me nr.16 prot, datë
21.05.2015, në të cilën (referuar pretendimit të operatorit ekonomik “EUROGJICI SECURITY”
sh.p.k, sipas të cilit autoriteti kontraktor nuk i ka kthyer një përgjigje zyrtare, kërkesës së tij për
modifikimin e kritereve të përcaktuara në DT), konfirmohet se: “Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor
Kukës, (me cilësinë e autoriteti kontraktor), nuk është paraqitur ankesë nga subjekti
“EUROGJICI SECURITY” sh.p.k.”
II.4. KPP sjell në vëmendje nenin 63, pika 2, të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, në të cilin thuhet shprehimisht se: “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit
kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita
kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar,
sipas këtij ligji”.
II.5. Në rastin konkret, duke u mbështetur në informacionin e autoritetit kontraktor, në të cilin
konfirmohet zyrtarisht, mungesa e paraqitjes së ankesës përkatëse nga ana e operatorit ekonomik
pranë këtij autoriteti, rezulton të ndodhemi në kushtet e parashikuara në nenin 63, pika 7, të ligjit
nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ku parashikohet shprehimisht
se:
“Ankesa në Komisionin e Prokurimit Publik bëhet me formularin përkatës, ku shënohen emri dhe
adresa e ankuesit, referimi për procedurën konkrete, baza ligjore dhe përshkrimi i shkeljes,
pretendimi i ankuesit për vendimin përfundimtar, shkallët e ankimit, shoqëruar me
dokumentacionin përkatës dhe vendimin e autoritetit kontraktor. Elementet e mësipërme janë të
domosdoshme për shqyrtimin e ankesës. Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton ankesën në
përputhje me këtë ligj, Kodin e Procedurave Administrative dhe rregullat e prokurimit publik.
Mosndjekja e shkallëve të ankimit e bën ankesën të pavlefshme.”
Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve
publike, respektimi i shkallëve të 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.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik nuk mund të marrë në shqyrtim ankesën e operatorit
ekonomik ankimues “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, për modifikimin e kritereve të
përcaktuara në DT.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “EUROGJICI SECURITY”
sh.p.k, mbi skualifikimin nga kjo procedurë prokurimi, për shkak se “…oferta ekonomike e
paraqitur është nën koston ligjore”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
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III.2.1. 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.2.2. 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-nё 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”.
III.2.3. Referuar nenit 81 të “Kodit të 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 nenin 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 per 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.”
Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar nga
pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar pikës III.3 të VKM-së nr.1114, dt. 30.07.2008 “Për
disa çështje në zbatim të ligjeve nr.7703, dt.11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”,
ndёrsa shpenzimet minimale të armatimit pёrllogariten sipas Urdhrit të Ministrit të Brendshëm
nr.3644, dt.07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”.
III.2.4. Në rastin konkret, në dokumentat e tenderit, tek Shtojca 9 (“Specifikimet teknike”),
autoriteti kontraktor ka kërkuar:
 Shërbimi ruajtjes me roje civile për llogari të Gjykatës do të kryhet në 1 (një) vend roje
me 3 roje.
 Shërbimi do të kryhet me roje të armatosura, me sistem kamerash dhe sinjal alarmi.
 Rojet duhet të jenë të pajisura me uniformë pa të cilën nuk pranohen në shërbim, si dhe
mjet identifikimi me fotografi.
Ndërsa, tek Shtojca 11 (“Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”), është përcaktuar:
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“Ky shërbim do të kryhet për 16 orë në pesë ditët e javës nga e hëna deri të premten,
ndërsa ditët e shtuna, të djela dhe në festat zyrtare, do të kryhet 24 orë, me roje të
armatosura dhe me uniformë të dallueshme.
Gjatë muajit Gusht shërbimi do të kryhet për 24 orë.”
“Afati i ruajtjes me roje civile do të jetë nga data 16.05.2015 deri 31.12.2015.”
III.2.5. Nisur nga ankesa e operatorit ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik shqyrtoi ofertën ekonomike tё paraqitur prej tij, nga ku rezultoi se kjo ofertë
është nёn minimumin ligjor pёr realizimin e shёrbimit tё ruajtjes me roje nё 1 (një) vendroje,
sipas kёrkesave tё autoritetit kontraktor dhe bazёs ligjore si mё sipёrcituar.
Pra, për sa parashtruar më lart, pretendimet e operatorit ekonomik “EUROGJICI SECURITY”
sh.p.k, në lidhje me ofertën ekonomike tё paraqitur prej tij, nuk qëndrojnë.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin 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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “EUROGJICI SECURITY”
sh.p.k, në lidhje me procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt
“Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës”, me fond
limit 1.107.607 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 11.05.2015 nga
autoriteti kontraktor Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.910 Protokolli,
Datë 15.05.2015

Nr.957 Protokolli,
Datë 22.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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