REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.715/2015
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 04.12.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për s’kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “S.S.X” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Kërkesë Për Propozime”, me Nr. REF 11787-10-14-2015, me objekt
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike mer roje private”, me fond limit
1.919.333,07 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 26.10.2015 nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për s’kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Klaron” sh.p.k për procedurën e mësipërme të
prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për s’kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për s’kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Safe” sh.p.k për procedurën e mësipërme të
prokurimit..
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për s’kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Mandi-2K” sh.p.k për procedurën e mësipërme
të prokurimit.
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Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për s’kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Eurogjici Security” si edhe shtimin e arsyeve të
s’kualifikimit për opertorët ekonomikë “Toni Security”, “Klaron”,
“Oktapus”, “SSX”, “Siguria”, “International Security Albania”,
“Nazeri”,“Ballazhi”, “A-2000”, “Mandi -2K”, “N.S.S” sh.p.k për
procedurën e mësipërme të prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për s’kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën e mësipërme
të prokurimit si edhe shtimin e arsyeve të s’kualifikimit për operatorët
ekonomikë Breccani- R.O.S.P sh.p.k dhe Safe sh.p.k.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për s’kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “A 2000” sh.p.k për procedurën e mësipërme të
prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për s’kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Siguria” sh.p.k për procedurën e mësipërme të
prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për s’kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Ballazhi” sh.p.k për procedurën e mësipërme të
prokurimit.
Ankimues:

“S.S.X” sh.p.k
Rruga “5 Maji” brenda ish Ndërmarrjes Kimike
“Klaron” sh.p.k
Rruga “Artan Lenja”, Kompleksi Magent, Pallati Perseus Ap. 1025.
“Toni Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagjia 8, H.10, Ap.3 Tiranë
“Safe” sh.p.k
Farke-Selitë, Rruga “Rrapo Hekali”, Pallati “Dejani”
“Mandi-2K” sh.p.k
Rruga e Kavajës, pranë Birra Tirana.
“Eurogjici Security”
Rruga “Adem Jashari”, Lagj.8, H.10,Pall.4, Ap.3 Tiranë.
“Nazeri 2000”
Rruga e Kavajës, Qendra Condor, Kulla H, Ap.27, Tiranë.
“A 2000” sh.p.k
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Rruga “Hamit Shijaku”, Vila Nr.3, Tiranë
“Siguria” sh.p.k
Rruga “Frederik Shiroka”, Njësia Bashkiake Nr. 7, Godina Nr.14
Tiranë
“Ballazhi” Sh.p.k
Njësia Bashkiake nr.9, Rruga “Ali Kuka”, Banesa Nr.1 83/1 Tiranë
Autoriteti Kontraktor:

Baza Ligjore:

Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë
Rruga “5 Maji”
Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë
29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010,
“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesve, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, 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 konstatoi se këta të fundit kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar
në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili i ka
refuzuar ato, dhe më pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e
prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit
të Prokurimit Publik.
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Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II. Në datën 14.10.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë Për Propozime”, me Nr. REF 11787-10-14-2015, me objekt “Shërbimi i
ruajtjes dhe sigurisë fizike mer roje private”, me fond limit 1.919.333,07 lekë pa tvsh, zhvilluar më
datë 26.10.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.
II.1. Në datën 01.11.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
“Firdeus Security”
“Leksi Security”
“Arbana” sh.a
“Brecani-R.O.S.P”
“Safe”
“Toni Security”
“Klaron”
“Oktapus”
“S.S.X”
“International Security Albania”
“Siguria”
“Eurogjici Security”
“Nazeri 2000”
“Ballazhi”
“A 2000”
“Mandi-2K”
“N.S.S”

0.00
0.00
0.00
1.844.978,32
1.845.020,42
1.845.020,42
1.845.020.43
1.845.020,43
1.845.020,43
1.845.020,43
1.845.020,43
1.845.020,43
1.845.020,43
1.845.020,43
1.845.020,43
1.845.020,43
1.888.843,45

I s’kualifikuar
I s’’kualifikuar
I s’kualifikuar
I s’kualifikuar
I s’kualifikuar
I s’kualifikuar
I s’kualifikuar
I s’kualifikuar
I s’kualifikuar
I s’kualifikuar
I s’kualifikuar
I s’kualifikuar
I s’kualifikuar
I s’kualifikuar
I s’kualifikuar
I s’kualifikuar
I kualifikuar

II.2. Operatori Ekonomik “SSX” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike
për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e vecanta për kualifikim.
Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka llogaritur shtesën mbi pagë për
punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.3. Në datën 02.11.2015, operatori ekonomik ankimues “S.S.X” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.3.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se: “ [...] Në ofertën
tonë ekonomike kemi respektuar të gjitha detyrimet minimale ligjore në lidhje me:VKM nr. 573, datë
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03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, përcaktohet shprehimisht: “Paga
bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo
person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000 (njëzetë e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale,
mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale
orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë) lekë”. 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. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora
19.00 deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer
midis intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”. Vështirësitë (
shtesat) për punën e kryer në ditët e festave zyrtare dhe ditët e pushimit javor në zbatim të nenit
nenin 87 të Kodit të Punës , “kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25% 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”.
VKM nr. 1114, dt. 30.07.2008 “Për disa çështje në zbatim të ligjeve nr. 7703, dt.11.05.1993 “Për
sigurimet shoqërore në RSH”, kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të
punësuarit, duke filluar nga pjesa e punëdhënësit të jetë 16,7% dhe pjesa e të punësuarit 11.2%”.
Urdhërin Nr.155 datë 29.05.2014 të Ministrit të Punëve të Brendshme “Për disa ndryshime në
Urdhërin e Ministrit të Rendit Publik Nr.1491 datë 21.06.2001 “Për paisjen e shoqërive të ruajtjes
dhe të sigurisë fizike me armatim, municion dhe mjete speciale”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”; shpenzimet
minimale për pajisjen e punonjësve të shërbimit me uniformë të rregullt sipas Udhëzimit nr. 157,
datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”; koston e ndërlidhjes dhe
normën minimale të fitimit të një shoqërie sipas legjislacionit tatimor. Në hartimin e ofertës
ekonomike kemi pasur parasysh edhe kërkesat e autoritetit kontraktor për këtë shërbim si afati i
shërbimit, grafiku i kryerjes së tij numrin e vendrojeve,numrin e rojeve për vendroje etj.
Përllogaritja e kostos sëofertës sonë është bërë konform Udhëzimit të përbashkët të APP dhe KPP
datë 01.04.2015 “Mbi mënyrën e përllogaritjes së kostos për shërbimin privat të sigurisë fizike”. Sa
më sipër pretendimi i KVO për skualifikimin tonë nuk qëndron.Kërkojmë kualifikimin e shoqërisë
sonë si ofertë me dokumentacion të plotë dhe brenda kostos ligjore të detyrueshme për këtë shërbim
[…]”.
II.4. Në datën 04.11.2015 me shkresën nr.2615 prot autoriteti kontraktor ka vendosur mospranimin e
ankesës së paraqitur prej operatorit ekonomik ankimues.
II.5. Në datën 10.11.2015, pala ankimuese “SSX” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.6. Operatori Ekonomik “Klaron” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike
për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e vecanta për kualifikim.
Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit teknik pasi në ofertë nuk ka llogaritur shtesën mbi pagë për
punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
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II.7. Në datën 05.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Klaron” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit
objekt ankimi.
II.7.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Klaron” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se: Sipas vlerave të
ofruara për këtë shërbim rezulton se jemi operator ekonomik me të njëjtën vlerë ekonomike që do të
thotë që të gjithë për sa i përket ofertës që ne kemi ofruari jemi referuar ligjit dhe rekomandimeve të
KPP&APP. Skualifikimi i të gjithë operatorëve ekonomikë dhe kualifikimi i vetëm një operatori është
shkelje e rëndë e ligjit dhe shkelje e hapur e barazisë në tendera publikë.
Kërkojmë:
1. Rivlerësimin e Procedurës
2. Kualifikimin e O.E Klaron sh.p.k
II.8. Në datën 10.11.2015 me shkresën nr.2621/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Klaron”
sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.9. Në datën 13.11.2015, pala ankimuese “Klaron” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.10. Operatori Ekonomik “Toni Security” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e vecanta për
kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka llogaritur shtesën mbi
pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.11. Në datën 04.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.11.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Toni Security”
sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Shoqëria jone pervec formularit te ofertës ka paraqitur edhe analizen e detajuar te kostos.
Numri i punonjesve prej 4.5 roje për një vendroje është mëse i mjaftueshëm për mbulimin e
shpenzimeve edhe për ditët e shtuna, të diela dhe festave zyrtare dhe nuk ka nevojë që
shoqëria jonë të riste artificialisht ofertën e saj duke parashikuar shpenzime edhe për këto
zëra.
2. Kërkojmë skualifikimin e shoqërive Brecani Security dhe Safe për arsye se:
- Ofertat e tyre janë nën koston ligjore.
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar
gërma c) në të cilën kërkohet: Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të paraqesin vërtetim
për likujdimin e detyrimeve të taksave vendore për vitin 2015. Operatorët e mësipërm nuk
kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2015 sipas vendeve të
ushtrimit të aktivitetit sipas ekstraktit të QKR.
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-

Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Teknik pika 6 në të cilën
kërkohet: Vërtetim lëshuar nga DPQ Tiranë, ku të jepet informacion për numrin e punonjësve
të certifikuar konform ligjit nr.75/2015 datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike” shoqëruar me listën emërore, certifikatat, lejet e punonjësve të certifikuar, jo më pak
se 15 punonjës, grup të gatshëm, operator salle.Nuk vërtetojnë se disponojnë 15 punonjës,
grup të gatshëm dhe operator salle.
3. Kërkojmë skualifikimin e operatorëve Toni Security, Klaron, Oktapus, SSX, Siguria,
International Security Albania, Nazeri, Ballazhi, A-2000, Mandi -2K, N.S.S për arsye se:
- -Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar
gërma c) në të cilën kërkohet: Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të paraqesin vërtetim
për likujdimin e e detyrimeve të taksave vendore për vitin 2015. Operatorët e mësipërm nuk
kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2015 sipas vendeve të
ushtrimit të aktivitetit sipas ekstraktit të QKR.
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Teknik pika 6 në të cilën
kërkohet: Vërtetim lëshuar nga DPQ Tiranë, ku të jepet informacion për numrin e punonjësve
të certifikuar konform ligjit nr.75/2015 datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike” shoqëruar me listën emërore, certifikatat, lejet e punonjësve të certifikuar, jo më pak
se 15 punonjës, grup të gatshëm, operator salle. Nuk vërtetojnë se disponojnë 15 punonjës,
grup të gatshëm dhe operator salle.
Kërkojmë skualifikimin e operatorëve të mësipërm.
II.12 Në datën 10.11.2015 me shkresën nr.2625/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Toni
Security” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.13. Në datën 13.11.2015, pala ankimuese “Toni Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik duke pakësuar objektin e ankesës së paraqitur pranë autoritetit
kontraktor sa i takon pretendimeve për skualifikim të operatorëve të tjerë në këtë procedurë
prokurimi, dhe duke u kufizuar në pretendimet si më poshtë:
1. Shoqëria jone pervec formularit te ofertës ka paraqitur edhe analizen e detajuar te kostos.
Numri i punonjesve prej 4.5 roje për një vendroje është mëse i mjaftueshëm për mbulimin e
shpenzimeve edhe për ditët e shtuna, të diela dhe festave zyrtare dhe nuk ka nevojë që
shoqëria jonë të riste artificialisht ofertën e saj duke parashikuar shpenzime edhe për këto
zëra.
2. Kërkojmë kualifikimin e ofertës sonë.
II.14. Operatori Ekonomik “Safe” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike
për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e vecanta për kualifikim.
Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka llogaritur shtesën mbi pagë për
punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.15. Në datën 05.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit
objekt ankimi.
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II.15.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Oferta ekonomike e hartuar dhe paraqitur në këtë procedurë nga shoqëria jonë ka respektuar
kërkesat për zbatim nga KP apo më saktë kohëzgjatjen maksimale të punës javore të një
punonjësi ditët e shtuna, të diela, festat zyrtare dhe shtesat mbi pagë konform dhe bazuar te
kodi i punës.
Kërkojmë Rivlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë dhe kualifikimin e shoqërisë Safe
sh.p.k.
II.16. Në datën 10.11.2015 me shkresën nr.2638/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k,
është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.17. Në datën 17.11.2015, pala ankimuese “Safe” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.18. Operatori Ekonomik “Mandi-2K” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e vecanta për
kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka llogaritur shtesën mbi
pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.19. Në datën 06.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Mandi-2K” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.19.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Mandi-2K” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Koeficienti 4.5 roje për vendroje i vendosur nga institucioni plotëson kushtin për ditët e
pushimit të shtuna të diela si dhe festat zyrtare. Në përllogaritjen e ofertës sonë kemi zbatuar
aktet normative në fuqi.
Kërkojmë kualifikimin e shoqërisë sonë
II.20. Në datën 10.11.2015 me shkresën nr.2639/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Mandi-2K”
sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.21. Në datën 17.11.2015, pala ankimuese “Mandi-2K” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.22. Operatori Ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e vecanta për
kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka llogaritur shtesën mbi
pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
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II.23. Në datën 04.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.23.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Shoqëria jonë përvec formularit të ofertës ka paraqitur edhe analziën e datajuar të kostos.
Numri i punonjësve prej 4.5 roje për një vendroje është mëse i mjaftueshëm për mbulimin e
shpenzimeve edhe për ditët e shtuna , të diela dhe festave zyrtare dhe nuk ka nevojë që
shoqëria jonë tëriste artificialisht ofertën e saj duke parashikuar shpenzime edhe për këto
zëra.
2. Kërkojmë skualifikimin e shoqërive Brecani Security dhe Safe për arsye se:
- Ofertat e tyre janë nën koston ligjore.
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar
gërma c) në të cilën kërkohet: Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të paraqesin vërtetim
për likujdimin e detyrimeve të taksave vendore për vitin 2015. Operatorët e mësipërm nuk
kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2015 sipas vendeve të
ushtrimit të aktivitetit sipas ekstraktit të QKR.
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Teknik pika 6 në të cilën
kërkohet: Vërtetim lëshuar nga DPQ Tiranë, ku të jepet informacion për numrin e punonjësve
të certifikuar konform ligjit nr.75/2015 datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike” shoqëruar me listën emërore, certifikatat, lejet e punonjësve të certifikuar, jo më pak
se 15 punonjës, grup të gatshëm, operator salle. Nuk vërtetojnë se disponojnë 15 punonjës,
grup të gatshëm dhe operator salle.
3. Kërkojmë skualifikimin e operatorëve Toni Security, Klaron, Oktapus, SSX, Siguria,
International Security Albania, Nazeri, Ballazhi, A-2000, Mandi -2K, N.S.S për arsye se:
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar
gërma c) në të cilën kërkohet: Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të paraqesin vërtetim
për likujdimin e e detyrimeve të taksave vendore për vitin 2015. Operatorët e mësipërm nuk
kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2015 sipas vendeve të
ushtrimit të aktivitetit sipas ekstraktit të QKR.
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Teknik pika 6 në të cilën
kërkohet: Vërtetim lëshuar nga DPQ Tiranë, ku të jepet informacion për numrin e punonjësve
të certifikuar konform ligjit nr.75/2015 datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike” shoqëruar me listën emërore, certifikatat, lejet e punonjësve të certifikuar, jo më pak
se 15 punonjës, grup të gatshëm, operator salle. Nuk vërtetojnë se disponojnë 15 punonjës,
grup të gatshëm dhe operator salle.
Kërkojmë skualifikimin e operatorëve të mësipërm.
II.24. Në datën 17.11.2015, pala ankimuese “Eurogjici Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
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II.25. Operatori Ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e vecanta për
kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka llogaritur shtesën mbi
pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.26. Në datën 06.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.26.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Numri prej 4.5 roje për vendroje me shërbim 24 orë shërben si koeficient zëëndësimi prandaj
në këtë rast nuk është e nevojshme parashikimi i ditëve të festave, për këtë arsye vendimi i AK
në lidhje me skualifkimin e shoqërisë sonë është i pabazuar.
2. AK duhet të skualifikojë shoqëritë Breccani- R.O.S.P, Safe, pasi nuk përnbushin kërkesat e
kërkuara nga AK në dokumentat e tenderit dhe nuk kanë parashikuar shpenzimet e
detyrueshme ligjore në përputhje me kërkesat e AK për pagë minimale,shtesa turni,sigurime
shoqërore, armatimi dhe ofertat e tyre janë nën koston ligjore.
II.27. Në datën 10.11.2015 me shkresën nr.2622/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000”
sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.28. Në datën 17.11.2015, pala ankimuese “Nazeri 2000” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.29. Operatori Ekonomik “Siguria” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike
për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e vecanta për kualifikim.
Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka llogaritur shtesën mbi pagë për
punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.30. Në datën 05.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Siguria” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.30.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Siguria” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Oferta jonë ka respektuar të gjitha detyrimet ligjore e fiskale që parashikon legjislacioni në
fuqi për 4.5 roje x 3 vendroje=13.5 punonjës shërbimi të shpërndarë sipas turneve të
përcaktuara në DST.
2. Kërkojmë kualifikimin e shoqërisë Siguria sh.p.k.
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II.31. Në datën 10.11.2015 me shkresën nr.2623/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Siguria”
sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.32. Në datën 18.11.2015 pala ankimuese “Siguria” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.33. Operatori Ekonomik “A 2000” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e vecanta për
kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka llogaritur shtesën mbi
pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.34. Në datën 06.11.2015, operatori ekonomik ankimues “A 2000” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.34.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “A 2000” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Oferta jonë ka respektuar të gjitha detyrimet ligjore dhe akteve normative në fuqi.
2. Kërkojmë kualifikimin e shoqërisë sonë..
II.35. Në datën 10.11.2015 me shkresën nr.2640/1 prot, operatori ekonomik ankimues “A 2000”
sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.36. Në datën 18.11.2015 pala ankimuese “A 2000” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.37. Operatori Ekonomik “Ballazhi” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e vecanta për
kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka llogaritur shtesën mbi
pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.38. Në datën 05.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Ballazhi” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.38.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Ballazhi” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Skualifikimi i shoqërisë sonë dhe argumentimi i bërë nga KVO është i paligjshëm dhe i
pabazuar në kërkesat e vendosura nga AK po ashtu edhe në ligjet në fuqi për këtë qëllim. Në
ofertën ekonomike të hartuar nga shoqëria jonë janë respektuar me përpikmëri kohëzgjatja
maksimale e punës javore si dhe ditëve të shtuna, të diela e festave zyrtare të një punonjësi në
muaj bazuar në Kodin e Punës.
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2. Kërkojmë kualifikimin e shoqërisë sonë.
II.39. Në datën 18.11.2015 pala ankimuese “Ballazhi” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomikë ankimues “S.S.X” sh.p.k., “Klaron” sh.p.k,
“Toni Security” sh.p.k, ”Siguria” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Mandi-2K”, “A2000” sh.p.k, “Safe”
sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Ballazhi” sh.p.k për kundërshtimin e skualifikimit të tyre
me arsyetimin se “Nuk i plotëson kriteret e vecanta për kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të
kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka llogaritur shtesën mbi pagë për punën e kryer ditët e Shtuna ,
Diela dhe Festat Zyrtare 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” 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.
III.1.3. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është e
detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000 (njëzetë e dy
mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës
normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë) lekë”.
III.1.4. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00 deri
në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë 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% 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. ”
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III.1.5. 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, dt. 28.01.2015 “Pёr kontributet e
detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.
III.1.6. 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”; shpenzimet minimale për pajisjen e punonjësve të shërbimit me
uniformë të rregullt sipas Udhëzimit nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të
sigurisë fizike”; shpenzimet e ndërlidhjes si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit tatimor.
III.1.7. Nga shqyrtimi i Dokumenteve të Tenderit, Shtojca 9 “Specifikimet Teknike”, rezulton se nga
autoriteti kontraktor është kërkuar:

Nr.

Objekti i Prokurimit

Fondi limit pa
TVSH

Periudha

Nr. Rojeve

1.

Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike
me Roje Private te Drejtorise se
Pergjithshme Nr.2 te Punetoreve te
Qytetit.

1 919 333.07

3 muaj

13.5

Shenim
Operatorët ekonomik duhet të plotësojne ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe fondin limit
të përcaktuar në tabelën e dokumentave standarte të tenderit.
- Numri i rojeve për të realizuar shërbimin 4.5 roje me 1 vendroje sipas turneve.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me armë.
- Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e sherbimit të ruajtjes, radio komunikimi
- Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi.
Sqarim: Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e përgjithshme, për uniformat
(veshmbathjen), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj), shpenzimet për pagën e rojeve, shtesat mbi
pagën për turnin e dyta (ora 19.ºº - 22ºº), shtesat mbi pagën për turnin e tretë (ora 22.ºº - 06ºº),
shtesat mbi pagën për ditët e pushimeve dhe ditët e festave, sigurimet shoqerore dhe shëndetesore si
dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi, për 4.5 roje me 1 vendroje sipas
turneve.
III.1.8. Referuar bazës ligjore të sipërcituar si dhe kërkesave të përcaktuara në dokumentat e tenderit
nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi ofertën e operatorëve
ekonomikë “S.S.X” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k, ”Siguria” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Mandi-2K”,
“A2000” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Ballazhi” sh.p.k konstatoi se ofertat e paraqitur nga
këta operatorë nuk janë nën koston e lejuar ligjore dhe mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve për
periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me përcaktimet e
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autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit si dhe të gjitha parashikimet ligjore në fuqi në lidhje
me këtë shërbim.
Për sa më sipër pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “S.S.X” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k,
”Siguria” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Mandi-2K”, “A2000” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k
dhe “Ballazhi” sh.p.k qëndrojnë.
Ndërsa sa i takon Ofertës së paraqitur nga operatorët ekonomikë “Safe” sh.p.k dhe “Toni Security”
sh.p.k u konstatua se nuk kanë respektuar dispozitat ligjore në fuqi për pagën minimale, shtesat mbi
pagë për turnin e II dhe të III, detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën
16.7% si dhe shpenzimet për armatimin e si rrjedhojë ofertat e tyre janë nën koston e lejuar ligjore.
Për sa më sipër pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Safe” sh.p.k dhe “Toni Security”
sh.p.k nuk qëndrojnë.
III.2 Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k se “Kërkojmë
skualifikimin e shoqërive “Brecani Security” dhe “Safe” për arsye se:
- Ofertat e tyre janë nën koston ligjore.
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar
gërma c) në të cilën kërkohet: Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të paraqesin vërtetim
për likujdimin e detyrimeve të taksave vendore për vitin 2015. Operatorët e mësipërm nuk
kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2015 sipas vendeve të
ushtrimit të aktivitetit sipas ekstraktit të QKR.
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Teknik pika 6 në të cilën
kërkohet: Vërtetim lëshuar nga DPQ Tiranë, ku të jepet informacion për numrin e punonjësve
të certifikuar konform ligjit nr.75/2015 datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike” shoqëruar me listën emërore, certifikatat, lejet e punonjësve të certifikuar, jo më pak
se 15 punonjës, grup të gatshëm, operator salle.Nuk vërtetojnë se disponojnë 15 punonjës,
grup të gatshëm dhe operator salle Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se:
III.2.1. Fati i operatorit ekonomik “Brecani Security” sh.p.k., është përcaktuar tashmë prej vendimit
të KVO-së të datës 01.11.2015, ku kjo shoqëri rezulton e skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi e
për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga shqyrtimi administrativ në
KPP, nuk rezulton që ky operator ekonomik të ketë paraqitur ankim në lidhje me këtë procedurë
prokurimi.
Sa i takon pretendimit lidhur me ofertën e paraqitur nga operatori ekonomik “Safe” sh.p.k referuar
gjykimit mësipër në pikën III.1.8., gjendja faktike e juridike e kësaj shoqërie do të vijojë të mbetet e
skualifikuar nga procedura në fjalë edhe pas ankimit në KPP, e për rrjedhojë duke përmbushur
interesat e ankimuesit.
Për rrjedhojë pretendimet në lidhje me këtë operator nuk do të merret në shqyrtim nga KPP.
III.3. Lidhur me pretendimin tjetër të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” se: “Kërkojmë
skualifikimin e operatorëve Toni Security, Klaron, Oktapus, SSX, Siguria, International Security
Albania, Nazeri, Ballazhi, A-2000, Mandi -2K, N.S.S për arsye se:
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar
gërma c) në të cilën kërkohet: Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të paraqesin vërtetim
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për likujdimin e e detyrimeve të taksave vendore për vitin 2015. Operatorët e mësipërm nuk
kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2015 sipas vendeve të
ushtrimit të aktivitetit sipas ekstraktit të QKR. Komisioni i Prokurimit Publik vëren se.
III.3.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar” të
dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi është kërkuar:
a. Operatoret Ekonomike pjesemares duhet te paraqesin vertetim per likujdimin e detyrimeve te
taksave vendore per vitin 2015.
III.3.2 Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “Klaron” sh.p.k ka dorëzuar:


Vërtetim Nr. 1924 Prot datë 19.12.2014 “Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore” në
përmbajtje të cilit thuhet se: Vërtetojmë se subjekti ka likujduar detyrimet për vitin 2014.....



Vërtetim Nr. 21 Prot datë 08.01.2015 “Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore.

III.3.3 Sa më sipër konstatuar, K.P.P gjykon se me anë të dokumentacionit të dorëzuar operatori
ekonomik “Klaron” sh.p.k përmbush kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor për paraqitjen e
dokumentit “Vërtetim Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore” për vitin 2015.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” në lidhje me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Klaron” sh.p.k nuk qëndron.
III.3.4 Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “S.S.X” sh.p.k ka dorëzuar:


Vërtetim Nr. 756 Prot datë 13.05.2015 “Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore” në
përmbajtje ë të cilit thuhet se: Vërtetojmë se subjekti ka likujduar detyrimet për vitin 2015.....

Sa më sipër konstatuar, K.P.P gjykon se me anë të dokumentacionit të dorëzuar operatori ekonomik
“S.S.X” sh.p.k përmbush kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor për paraqitjen e dokumentit
“Vërtetim Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore” për vitin 2015.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security”
ekonomik “S.S.X” sh.p.k nuk qëndron.

në lidhje me skualifikimin e operatorit

III.3.5 Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k ka dorëzuar:


Vërtetim Nr. 644 Prot datë 28.04.2015 “Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore” në
përmbajtje ë të cilit thuhet se: Vërtetojmë se subjekti ka likujduar detyrimet për vitin 2015.....

Sa më sipër konstatuar, K.P.P gjykon se me anë të dokumentacionit të dorëzuar operatori ekonomik
“Siguria” sh.p.k përmbush kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor për paraqitjen e dokumentit
“Vërtetim Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore” për vitin 2015.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security”
ekonomik “Siguria” sh.p.k nuk qëndron.

në lidhje me skualifikimin e operatorit
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III.3.6 Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “Nazeri” sh.p.k ka dorëzuar:


Vërtetim Nr. 367 Prot datë 12.03.2015 “Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore” në
përmbajtje të cilit thuhet se: Vërtetojmë se subjekti ka likujduar detyrimet për vitin 2015.....

Sa më sipër konstauar, K.P.P gjykon se me anë të dokumentacionit të dorëzuar operatori ekonomik
“Nazeri 2000” sh.p.k përmbush kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor për paraqitjen e
dokumentit “Vërtetim Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore” për vitin 2015.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” në lidhje me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k nuk qëndron.
III.3.7. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “Ballazhi” sh.p.k ka dorëzuar:


Vërtetim Nr. 792 Prot datë 18.05.2015 “Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore” në
përmbajtje të cilit thuhet se: Vërtetojmë se subjekti ka likujduar detyrimet për vitin 2015.....

Sa më sipër konstatuar, K.P.P gjykon se me anë të dokumentacionit të dorëzuar operatori ekonomik
“Ballazhi” sh.p.k përmbush kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor për paraqitjen e dokumentit
“Vërtetim Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore” për vitin 2015.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” në lidhje me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Ballazhi” sh.p.k nuk qëndron.
III.3.8 .Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “A 2000” sh.p.k ka dorëzuar:


Vërtetim Nr. 1214 Prot datë 31.08.2015 “Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore” në
përmbajtje të cilit thuhet se: Vërtetojmë se subjekti ka likujduar detyrimet për vitin 2015.....

Sa më sipër K.P.P gjykon se me anë të dokumentacionit të dorëzuar operatori ekonomik “A 2000”
sh.p.k përmbush kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor për paraqitjen e dokumentit “Vërtetim
Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore” për vitin 2015.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” në lidhje me skualifikimin e operatorit
ekonomik “A 2000” sh.p.k nuk qëndron.
III.3.9 Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “Mandi -2K” sh.p.k ka dorëzuar:


Vërtetim Nr. 621 Prot datë 27.04.2015 “Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore” në
përmbajtje të cilit thuhet se: Vërtetojmë se subjekti ka likujduar detyrimet për vitin 2015.....

Sa më sipër K.P.P gjykon se me anë të dokumentacionit të dorëzuar operatori ekonomik “Mandi-2K”
sh.p.k përmbush kriterin e vendosur nga autoriteti kontraktor për paraqitjen e dokumentit “Vërtetim
Për Likujdimin e Detyrimeve Vendore” për vitin 2015.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” në lidhje me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Mandi-2K” sh.p.k nuk qëndron.
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III.3.10 Sa i takon pretendimeve të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. lidhur me
ofertën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k referuar gjykimit mësipër në pikën
III.1.8., gjendja faktike e juridike e kësaj shoqërie do të vijojë të mbetet e skualifikuar nga procedura
në fjalë edhe pas ankimit në KPP, e për rrjedhojë duke përmbushur interesat e ankimuesit.
Për rrjedhojë pretendimet në lidhje me këtë operator nuk do të merret në shqyrtim nga KPP.
III.3.11. Sa i takon pretendimeve të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. lidhur me
ofertat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Oktapus” sh.p.k , dhe “International Security
Albania” sh.p.k, Komisioni gjykon se fati i tyre është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të
datës 01.11.2015, ku këto shoqëri rezultojnë të skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi e për
rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga shqyrtimi administrativ në
KPP, nuk rezulton që ky operator ekonomik të ketë paraqitur ankim në lidhje me këtë procedurë
prokurimi.
Për rrjedhojë pretendimet në lidhje me këta operator nuk do të merren në shqyrtim nga KPP.
III.3.12. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. mbi skualifikimin
e shoqërisë “N.S.S”. sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues
ka ofertuar me vlerë më të ulët kundrejt operatorit për të cilin paraqet pretendime për kualifikim,
duke mos pasur një interes të ligjshëm të ankohet për operatorët e renditur sipër tij, referuar vlerës
ekonomike.
Sa mësipër, pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., mbi ofertën e shoqërisë
“N.S.S” sh.p.k., nuk do të merren në shqyrtim.
III.4. Lidhur me pretendimin tjetër të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” se: “Kërkojmë
skualifikimin e operatorëve Toni Security, Klaron, Oktapus, SSX, Siguria, International Security
Albania, Nazeri, Ballazhi, A-2000, Mandi -2K, N.S.S për arsye se: Nuk kanë plotësuar kriteret e
vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Teknik pika 6 në të cilën kërkohet: Vërtetim lëshuar nga DPQ
Tiranë, ku të jepet informacion për numrin e punonjësve të certifikuar konform ligjit nr.75/2015 datë
10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” shoqëruar me listën emërore, certifikatat, lejet e
punonjësve të certifikuar, jo më pak se 15 punonjës, grup të gatshëm, operator salle. Nuk vërtetojnë
se disponojnë 15 punonjës, grup të gatshëm dhe operator salle, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se.
III.4.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” pika 6 “Kapaciteti Teknik” të
dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi është kërkuar:
-Vërtetim lëshuar nga DPQ Tiranë ku të jepet informacion për numrin e punonjësve të
certifikuar konform ligjit nr.75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike” shoqëruar me
listën emërore , certifikatat, lejet e punonjësve të certifikuar , jo më pak se 15 punonjës , grup
të gatshëm, operator salle.
III.4.2 Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “S.S.X” sh.p.k ka dorëzuar:
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Vërtetim Nr.43/168 datë 01.10.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë me të
dhënat si më poshtë:











75 punonjës shërbimi të pajisur me Certifikatë
4 Përgjegjësa Shërbimi
9 Armë Brezi Pistoletë
17 objekte në ruajtje
2 Grupe të gatshme 2x3 punonjës shërbimi
4 operator në sallën operative
25 shkopinj gome dhe 13 hekura lidhës
6 vendime kolektive për mbajtjen e armës së brezit
13 dedektor metalik

Nisur nga sa më sipër konstatuar, Komisioni gjykon se dokumenti i paraqitur nga operatori ekonomik
“S.S.X” sh.p.k është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat
e tenderit dhe përmban informacion të plotë lidhur me të gjithë elementët e kërkuar në kriterin e
vecantë të kualifikimit.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” në lidhje me skualifikimin e operatorit
ekonomik “S.S.X” sh.p.k nuk qëndron.
III.4.3 Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “Klaron” sh.p.k ka dorëzuar:


Vërtetim Nr.57/63 datë 24.03.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë me të
dhënat si më poshtë:










25 punonjës shërbimi të pajisur me Certifikatë
2 Përgjegjësa Shërbimi
2 Armë Brezi Pistoletë
armë krahu automatik
7 objekte në ruajtje
Grupe të gatshme 2x3 punonjës shërbimi
Ka qendër kontrolli
7 shkopinj gome dhe 5 hekura lidhës

Nisur nga sa më sipër konstatuar, Komisioni gjykon se dokumenti i paraqitur nga operatori ekonomik
“Klaron” sh.p.k është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat
e tenderit dhe përmban informacion të plotë lidhur me të gjithë elementët e kërkuar në kriterin e
vecantë të kualifikimit.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” në lidhje me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Klaron” sh.p.k nuk qëndron.
III.4.4 Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k ka dorëzuar:
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Vërtetim Nr.50/136 datë 08.10.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë me të
dhënat si më poshtë:










56 punonjës shërbimi të pajisur me Certifikatë
4 Përgjegjësa Shërbimi
3 Armë Brezi Pistoletë
13 objekte në ruajtje
Grupe të gatshme 1x3 punonjës shërbimi
4 operator në sallën operative
7 shkopinj gome dhe 12 pranga lidhëse
vendime kolektive për mbajtjen e armës së brezit

Nisur nga sa më sipër konstatuar, Komisioni gjykon se dokumenti i paraqitur nga operatori ekonomik
“Siguria” sh.p.k është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit dhe përmban informacion të plotë lidhur me të gjithë elementët e kërkuar në
kriterin e vecantë të kualifikimit.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” në lidhje me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Siguria” sh.p.k nuk qëndron.
III.4.5. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka dorëzuar:


Vërtetim Nr. 40/619 datë 21.09.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë me të
dhënat si më poshtë:










203 punonjës shërbimi të pajisur me Certifikatë
5 Përgjegjësa Shërbimi
10 Armë Brezi Pistoletë
79 objekte në ruajtje
5 Grupe të gatshme 3x3 punonjës shërbimi
4 operator në sallën operative
70 shkopinj gome dhe 70 hekura lidhëse
10 vendime kolektive për mbajtjen e armës së brezit

Nisur nga sa më sipër konstatuar, Komisioni gjykon se dokumenti i paraqitur nga operatori ekonomik
“Nazeri 2000” sh.p.k është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit dhe përmban informacion të plotë lidhur me të gjithë elementët e kërkuar në
kriterin e vecantë të kualifikimit.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” në lidhje me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k nuk qëndron.
III.4.6.Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “Ballazhi” sh.p.k ka dorëzuar:
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Vërtetim Nr. 149/53 Prot datë 02.09.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë
me të dhënat si më poshtë:










19 punonjës shërbimi të pajisur me Certifikatë
2 Përgjegjësa Shërbimi
3 Armë Brezi Pistoletë
4 objekte në ruajtje
Grupe të gatshme 1x3 punonjës shërbimi
4 operator në sallën operative
5 shkopinj gome dhe 2 hekura lidhëse
1 vendim kolektiv për mbajtjen e armës së brezit

Nisur nga sa më sipër konstatuar, Komisioni gjykon se dokumenti i paraqitur nga operatori ekonomik
“Ballazhi” sh.p.k është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit dhe përmban informacion të plotë lidhur me të gjithë elementët e kërkuar në
kriterin e vecantë të kualifikimit.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” në lidhje me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Ballazhi” sh.p.k nuk qëndron.
III.4.7.Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “A 2000” sh.p.k ka dorëzuar:


Vërtetim Nr. 381/82 Prot datë 24.08.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë
me të dhënat si më poshtë:










43 punonjës shërbimi të pajisur me Certifikatë
3 Përgjegjësa Shërbimi
4 armë brezi pistoletë
9 objekte në ruajtje
2 Grupe të gatshme 2x3 punonjës shërbimi
4 operator në sallën operative
15 shkopinj gome dhe 15 hekura lidhëse
4 vendime kolektive për mbajtjen e armës së brezit

Nisur nga sa më sipër konstatuar, Komisioni gjykon se dokumenti i paraqitur nga operatori ekonomik
“A 2000” sh.p.k është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit dhe përmban informacion të plotë lidhur me të gjithë elementët e kërkuar në
kriterin e vecantë të kualifikimit.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” në lidhje me skualifikimin e operatorit
ekonomik “A 2000” sh.p.k nuk qëndron.

III.4.8. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, ( S.P.E.) për plotësimin e
kriterit të mësipërm operatori ekonomik “Mandi-2K” sh.p.k ka dorëzuar:
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Vërtetim Nr. 294/98 Prot datë 30.06.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë
me të dhënat si më poshtë:











69 punonjës shërbimi të pajisur me Certifikatë
4 Përgjegjësa Shërbimi
4 armë krahu automatik
4 armë brezi pistoletë
18 objekte në ruajtje
Grupe të gatshme 1x3 punonjës shërbimi
4 operator në sallën operative
15 shkopinj gome dhe 12 hekura lidhëse
8 vendime kolektive për mbajtjen e armës së brezit dhe të krahut

Nisur nga sa më sipër konstatuar, Komisioni gjykon se dokumenti i paraqitur nga operatori ekonomik
“Mandi-2K” sh.p.k është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit dhe përmban informacion të plotë lidhur me të gjithë elementët e kërkuar në
kriterin e vecantë të kualifikimit.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” në lidhje me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Mandi-2K” sh.p.k nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri” sh.p.k se AK duhet të skualifikojë
shoqëritë Breccani- R.O.S.P, Safe, pasi nuk përnbushin kërkesat e kërkuara nga AK në dokumentat e
tenderit dhe nuk kanë parashikuar shpenzimet e detyrueshme ligjore në përputhje me kërkesat e AK
për pagë minimale,shtesa turni,sigurime shoqërore, armatimi dhe ofertat e tyre janë nën koston
ligjore Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1 Sa i takon pretendimeve të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. lidhur me ofertën e
paraqitur nga operatori ekonomik “Safe” sh.p.k referuar gjykimit mësipër në pikën III.1.8., gjendja
faktike e juridike e kësaj shoqërie do të vijojë të mbetet e skualifikuar nga procedura në fjalë edhe
pas ankimit në KPP, e për rrjedhojë duke përmbushur interesat e ankimuesit.
Për rrjedhojë pretendimet në lidhje me këtë operator nuk do të merret në shqyrtim nga KPP.
III.5.2 Sa i takon pretendimeve të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. lidhur me ofertat e
paraqitura nga operatorët ekonomikë “Breccani- R.O.S.P”, Komisioni gjykon se fati i tyre është
përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 01.11.2015, ku këto shoqëri rezultojnë të
skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit.
Për më tepër, nga shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që ky operator ekonomik të ketë
paraqitur ankim në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë pretendimet në lidhje me këta operator nuk do të merren në shqyrtim nga KPP.
Për sa 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”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash
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Vendos
1. Të pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “S.S.X” sh.p.k, sh.p.k, “Klaron” sh.p.k
”Siguria” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Mandi-2K”, “A 2000” sh.p.k, “Eurogjici Security”
sh.p.k dhe “Ballazhi” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë Për Propozime”, me Nr.
REF 11787-10-14-2015, me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike mer roje private”,
me fond limit 1.919.333,07 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 26.10.2015 nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.
2. Të mos pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “Safe” sh.p.k, “Toni Security”, për
procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi s’kualifikimin e operatorëve ekonomikë “S.S.X” sh.p.k,
“Klaron” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Mandi-2K”, “A2000” sh.p.k,
“Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Ballazhi” sh.p.k si dhe të korrigjojë shkeljet, duke i
kualifikuar këta operatorë ekonomikë.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “S.S.X” sh.p.k, “Klaron sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Mandi2K”, “A2000” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Ballazhi” sh.p.k
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1719 Protokolli, Datë 10.11.2015;
Nr.1738 Protokolli ,Datë 13.11.2015;
Nr.1748 Protokolli, Datë 17.11.2015
Nr.1746 Protokolli, Datë 17.11.2015
Nr.1755 Protokolli, Datë 18.11.2015

Nr. 1735 Protokolli, Datë 13.11.2015
Nr. 1747 Protokolli, Datë 17.11.2015
Nr. 1749 Protokolli, Datë 17.11.2015
Nr.1750 Protokolli, Datë 18.11.2015
Nr. 1751 Protokolli, Datë 18.11.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Mendim kundër
I. Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik, Juliana Hoxha jam kundër vendimit të shumicës të
anëtarëve, në lidhje me ankesën e paraqitur nga operatorët “S.S.X” sh.p.k. “Klaron” sh.p.k“Toni
Security” sh.p.k“Safe” sh.p.k“Mandi-2K” sh.p.k “Eurogjici Security” sh.p.k“A 2000” sh.p.k
“Siguria” sh.p.k“Ballazhi” sh.p.k “Nazeri 2000” sh.p.k me objekt: Shfuqizimin e vendimit të KVOsë për s’kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “S.S.X” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Kërkesë Për Propozime”, me Nr. REF 11787-10-14-2015, me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike mer roje private”, me fond limit 1.919.333,07 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
26.10.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.

I.1.1.Pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,

Arsyetoj
II.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit nga ana e autoritetit kontraktor të operatorëve ekonomik
ankimues me arsyetimin se “Nuk i plotëson kriteret e vecanta për kualifikim. Nuk përmbush pikën 9
të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka llogaritur shtesën mbi pagë për punën e kryer ditët e
Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare” vërej se:
II.1.1. Në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar neni 46, pika 1,
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 po këtij ligji 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.. ”
II.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.
II.1.3. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është e
detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000 (njëzetë e dy
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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”.
Gjithashtu në “Kodin e Punës”,neni 81 është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00 deri
në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë 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% 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. Nga shqyrtimi i Dokumenteve të Tenderit, Shtojca 9 “Specifikimet Teknike”, rezulton se nga
autoriteti kontraktor është kërkuar:

Nr.

Objekti i Prokurimit

Fondi limit pa
TVSH

Periudha

Nr. Rojeve

1.

Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike
me Roje Private te Drejtorise se
Pergjithshme Nr.2 te Punetoreve te
Qytetit.

1 919 333.07

3 muaj

13.5

Shenim
Operatorët ekonomik duhet të plotësojne ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe fondin limit
të përcaktuar në tabelën e dokumentave standarte të tenderit.
- Numri i rojeve për të realizuar shërbimin 4.5 roje me 1 vendroje sipas turneve.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me armë.
- Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e sherbimit të ruajtjes, radio komunikimi
- Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi.
Sqarim: Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e përgjithshme, për uniformat
(veshmbathjen), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj), shpenzimet për pagën e rojeve, shtesat mbi
pagën për turnin e dyta (ora 19.ºº - 22ºº), shtesat mbi pagën për turnin e tretë (ora 22.ºº - 06ºº),
shtesat mbi pagën për ditët e pushimeve dhe ditët e festave, sigurimet shoqerore dhe shëndetesore
si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi, për 4.5 roje me 1 vendroje
sipas turneve.
II.1.5. Sa mësipër, përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve, shpenzimet minimale për pajisjen e
punonjësve të shërbimit me uniformë të rregullt, pajisjen me armatim, municion dhe mjete speciale
sipas Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë. 01.04.2015 “Për Funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”, shpenzimet për ndërlidhjen si dhe fitimin (minimal) sipas
legjislacionit tatimor në përllogaritjen e kostos duhet të përfshihen dhe shpenëzimet për lejes vjetore,
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ditët e festive pushimet zyrtare sipas kërkesave të shprehura nga ana e autoritetit kontraktor në
shtojcën 9 ku përcaktohet se “shtesat mbi pagën për ditët e pushimeve dhe ditët e festave, sigurimet
shoqerore dhe shëndetesore si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi,
për 4.5 roje me 1 vendroje sipas turneve.
II.1.6. Nisur nga parakushti i mësipërm, vlerësoj se me ofertat e operatorëve ekonomikë ankimues
nga përllogaritjet e kryera rezulton se, këta të fundit në përllogaritjen e ofertave të tyre, nuk kanë
respektuar dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për ditët e festave dhe pushimit javor, lejen
vjetore gjё qё sjell si pasojё faktin se kёto shoqёri, me ofertat ekonomike të dorëzuara prej tyre, nuk
mundësojnë dot kryerjen e këtij shërbimi. Kjo përputhet me qëndrimin kohërent të mbajtura në
vazhdimësi duke vlersuar si të rëndesishme përllogaritjen në funksion të respektimit të dispozitave
ligjore në fuqi, të shtesave mbi pagë për ditët e festave, pushimit javor, lejen vjetore bazuar në Kodin
e Punës.

Rrjedhimisht, pretendimet e parashtruara prej operatorëve ekonomikë ankimues nuk qëndrojnë.

Anëtare
Juliana Hoxha
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