KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 591/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba

Kryetar

Vilma Kadesha

Anëtar

Denis Martopullo

Anëtar

Muharrem Çakaj

Anëtar

Në mbledhjen e datës 05.11.2014 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
skualifikimin e operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. në
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Ruajtja e
objekteve Tec Fier, në pronësi të shoqërisë “Petrol Alba” sh.a”, me fond
limit 7.848.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 25.08.2014, nga
autoriteti kontraktor, Petrol Alba sh.a.
Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në lidhje me
kualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. në procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Ruajtja e objekteve Tec
Fier, në pronësi të shoqërisë “Petrol Alba” sh.a”, me fond limit
7.848.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 25.08.2014, nga autoriteti
kontraktor, Petrol Alba sh.a.
Anulimi i procedurës së prokurimit”.

Ankimues:

“Myrto Security” sh.p.k.
Lagja “Apolonia”, Rr. “Brigada 11 Sulmuese, Fier
“Jori” sh.p.k.
Rruga e Barrikadave, Pall. 2, Shkalla 1, Apartamenti 41, Tiranë
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Palë e ankimuar:

Petrol Alba sh.a
Rr. “Abdyl Frashëri”, Pallati “De Rada”, 3/3, Ap.1, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, neni 19/1 e
vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e 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 z. Denis Martopullo, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti,
pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 31.07.2014, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Ruajtja e objekteve Tec Fier, në pronësi të shoqërisë “Petrol Alba” sh.a”, me fond limit
7.848.000 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 25.08.2014, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedure prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Ejxhes” sh.p.k. &
“Force” sh.p.k.
2. “Myrto Security” sh.p.k.
3. “Nazeri 2000” sh.p.k.
4. “Eurogjici Security” sh.p.k.
5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Jori” sh.p.k. &
“Polsaizen” sh.p.k.

7.156.564,8 lekë, skualifikuar
7.190.577,6 lekë, skualifikuar
7.192.574,4 lekë, kualifikuar
7.192.574,4 lekë, skualifikuar
7.302.000 lekë, skualifikuar

II.3. Në datën 12.09.2014 operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
për arsyet si më poshtë:
-

Oferta e operatorit “Myrto Security” është nën koston ligjore.

II.3.1. Në datën 18.09.2014, pranë autoritetit kontraktor është protokolluar ankesa e operatorit
ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. Në ankesë në mënyrë të përmbledhur pretendohet si më
poshtë:
[...] Jemi skualifikuar nga KVO me arsyetimin se oferta e shoqërisë tonë është nën koston
ligjore duke mos specifikuar se çfarë e bën atë nën koston ligjore dhe cilin akt ligjor apo
nënligjor kemi shkelur në përllogaritjen e ofertës.
Vlerësojmë se ky vendimi i KVO nuk është i drejtë, pasi në ofertën që kemi paraqitur
kemi llogaritur të gjitha shpenzimet në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi,
për rrjedhojë argumentojmë si më poshtë vijon:
Në dokumentat e tenderit në “Njoftimin e Kontratës” nga autoriteti kontraktor është
përcaktuar se shërbimi do të kryhet në 4 (katër) vendroje, me nga 5 roje secila, shërbim
24 orësh gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së kontratës (12 muaj). Gjithashtu në
shtojcën 7 keni përcaktuar si kriter kualifikues “Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha
shpenzimet e përgjithshme, për uniformat e rojeve, shtesat mbi pagë për turnet e dyta dhe
të treta, shtesat mbi pagë për ditët e pushimeve dhe ditët e festave, sigurimet shoqërore
dhe shëndetësore si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi.
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Pra referuar këtyre specifikimeve në DT, çmimi për 1 punonjës shërbimi në muaj që të
klasifikohet si çmim brenda kostos ligjore duhet të përmbushë:
Pagën bazë mujore; shtesat mbi pagë për turnin II; shtesat mbi pagë për turnin III;
kontributet e sigurimeve shoqërore; shpenzime për armatim.
[...] Shoqëria jonë ka parashikuar dhe llogaritur në mënyrë shumë të saktë të gjitha
shpenzimet sipas kriterit të përcaktuar nga ju në Shtojcën 7. Gjithsesi, duke respektuar
edhe formularin e preventivit Shtojca 1/1 në DT, kemi parashikuar edhe shpenzimet për
armatim, uniforme dhe fitimin e shoqërisë.
Përfundimisht vlerësojmë se oferta që kemi paraqitur është në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
Nga sa parashtruam kërkojmë:
1. Rivlerësim të procedurës së shqyrtimit të ofertave
2. Pranimin e ankesës së operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k.
3. Shpalljen fitues të operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. si oferta me çmimin
më të ulët dhe në përputhje me dokumentat e tenderit.
II.3.2. Në datën 25.09.2014, me shkresën nr. 254/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. duke e refuzuar ankesën.
II.3.3. Në datën 30.09.2014 operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
Gjithashtu operatori ekonomik ankimues në lidhje me përgjigjen e kthyer nga autoriteti
kontraktor sqaron se:
Autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes së ankesës na vë në dijeni se ankesa jonë është
refuzuar, me arsyetimin se në ofertën ekonomike nuk kemi llogaritur në mënyrë të saktë
shpenzimet për armatim. Vlerësojmë se edhe “konstatimi” i titullarit të autoritetit kontraktor
është i gabuar[...]. Lidhur me shpenzimet për armatim sqarojmë se në asnjë shtojcë apo kriter të
dokumentave të tenderit nuk është përcaktuar nga autoriteti kontraktor që punonjësit e shërbimit
(rojet) gjatë kryerjes së shërbimit të jenë të pajisur me armë[...], pra në asnjë Shtojcë nuk
përmendet fjala “armë”, e jo më të përcaktohet lloji i armës që kërkohet. Kjo jo vetëm që ka
sjellë konfuzion, por vjen edhe në kundërshtim me Kreun III, pika 2/c, në të cilën përcaktohet
“Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti,
qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet”. Gjithsesi duke
respektuar formularin e preventivit Shtojca 1/1 në DT, kemi parashikuar edhe shpenzimet për
armatim etj.
II.4. Në datën 12.09.2014 operatori ekonomik “Jori” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë:
Mungojnë deklaratat e operatorit Polsaiz për:
- gjendjen gjyqësore;
-
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-

për përmbushjen e specifikimeve teknike dhe termave të referencës;
deklarata e konfliktit të interesit;
mungojnë dhe fotot për uniformën;
mungojnë lejet për ushtrim profesioni nga DPQ sipas marrëveshjes për bashkim
operatorësh nga Jori.

II.4.1. Në datën 17.09.2014, pranë autoritetit kontraktor është protokolluar ankesa e operatorit
ekonomik “Jori” sh.p.k. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
Në datën 12.09.2014 nga autoriteti kontraktor u shpall kuotimi i operatorëve ekonomikë
ku në vendin e parë u rendit operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. me ofertën
7.192.574 lekë dhe operatori ekonomok “Jori” sh.p.k. me ofertën 7.302.000 lekë. Duke
patur parasysh këtë renditje dhe kërkesat e paraqitura nga ana juaj në DST dhe
shtojcave nuk jemi dakord me këtë renditje. Operatori ekonomik “Jori” sh.p.k. në ofertën
e tij ka parashikuar të gjitha shpenzimet sipas akteve ligjore në fuqi [...], nga ku rezulton
se shuma për një roje në muaj është 30.425 lekë duke përfshirë të gjitha kërkesat ligjore
të parashikuara nga dokumentat standarte të tenderit dhe ligjet e aktet nënligjore, kurse
operatori “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ofertën 29.969 lekë pa tvsh për një roje në
muaj që bie në kundërshtim me kërkesat në dokumentat e tenderit. Në shumën 29.969 lekë
nuk janë përfshirë kërkesat ligjore.
Për këtë kërkojmë nga ana juaj të skualifikohet operatori ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k., pasi në ofertën e paraqitur nuk i ka llogaritur sipas kërkesave në DST dhe ligjeve
e akteve nënligjore [...].
II.4.2. Operatori ekonomik “Jori” sh.p.k. pretendon se në datën 27.09.2014, me shkresën
nr.253/1 prot., datë 24.09.2014, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje duke e refuzuar
ankesën.
II.4.3. Në datën 02.10.2014 operatori ekonomik “Jori” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në Komisionin
e Prokurimit Publik pjesërisht me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
Gjithashtu operatori ekonomik ankimues në lidhje me përgjigjen e kthyer nga autoriteti
kontraktor sqaron se:
Komisioni i vlerësimit të ofertave pas shqyrtimit të ankesës së paraqitur nga ana jonë,
pavarësisht se ne e kishim argumentuar ankimimin në analizën e kostos për të skualifikuar
operatorin ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. vendosi ta refuzojë. Ne jemi të mendimit që kjo
procedurë të anulohet, pasi dhe operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. që është i kualifikuar
është nën koston ligjore.
Bashkimi i operatorëve ekonomikë Jori dhe Polsaiz pavarësisht se i kanë plotësuar të gjitha
sipas kërkesave të DS dhe analizën e kostos sipas kritereve ligjore, ne jemi skualifikuar sepse
teknikisht nuk kishim pasqyruar dokumentin e shtojcave të Polsaiz (konfliktin e interesit dhe
specifikimeve teknike).
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Për mendimin tonë komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të na i kishte kërkuar, pasi ato janë
dokumenta që nuk ndikojnë në legjitimitetin e shoqërive tona, pasi ato nxiren nga vetë shoqëritë
dhe nuk ndikojnë në çmimin e ofertës por vetëm për arsye teknike nuk ishin pasqyruar dhe që
janë defekte të teknologjisë, ndërsa çertifikatat e punonjësve janë të vlefshme në të gjithë
territorin e republikës kjo mbështetur në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike”, Kreu II, Çertifikimi dhe Licencimi, nrni 7, Kategoritë e Licencës, Licencat, sipas këtij
ligji ndahen në dy nënkategori: a) nënkategoria I.3.A “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e
private, personave si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike”, i cili
ushtrohet në të gjithë territorin e vendit.
Për sa më sipër ne mendojmë që edhe ky shkak nuk qëndron.
II.5. Në datën 08.10.2014, me shkresën nr.254/3 prot., datë 08.10.2014 me objekt: “Dërgim
dokumentacioni”, si edhe në datën 15.10.2014, me shkresën nr. 254/5 prot., datë 15.10.2014 me
objekt: “Dërgim dokumentacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe
trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton
III.1. Lidhur me këtë procedurë prokurimi, pa shqyrtuar në themel objektet e ankesave të
paraqitura nga operatorët ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k. dhe “Jori” sh.p.k., Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
(i)

Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e
prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu II, pika 2/ç, përcaktohet se: “Autoriteti
kontraktor, në çdo rast, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit analizon koston e
mallrave, të shërbimeve dhe punëve, që do të prokurohen, duke krahasuar elementët e
tyre dhe specifikimet teknike të mallrave, punëve dhe shërbimeve përkatëse dhe, në
çdo rast i dokumenton ato”.

(ii)

Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma (g),
përcaktohet se: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 për
qind më e madhe se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të
Ministrave”.
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III.1.1. Ligji i mësipërm që prezantoi ndryshimin në lidhje me pagat e punonjësve të shërbimit të
sigurisë fizike është miratuar në datë 10.07.2014 dhe parashikon në fund të tij se “... hyn në fuqi
15 ditë pas botimit në “Fletoren Zyrtare””. Ky ligj është botuar në Fletoren Zyrtare nr.124, datë
08.08.2014, dhe pas 15 ditësh (në datën 23.08.2014) ka marrë fuqi juridike, në kuptim të
parashikimit të tij dhe nenit 117, pika 1 të Kushtetutës.
III.1.2. Në datën 25.08.2014, (pas hyrjes në fuqi të ligjit 75/2014) është zhvilluar nga autoriteti
kontraktor, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Ruajtja e objekteve Tec
Fier, në pronësi të shoqërisë “Petrol Alba” sh.a”, me fond limit 7.848.000 lekë (pa TVSH).
III.1.3. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit rezulton se, në publikimin e kësaj procedure dhe
në vendosjen e të gjitha kritereve/kërkesave për kualifikim e specifikimeve teknike, autoriteti
kontraktor, është bazuar në ligjin nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për ruajtjen dhe sigurinë fizike”.
Fondi limit i vënë në dispozicion për kryerjen e këtij shërbimi është 7.848.000 lekë pa tvsh për
20 punonjës shërbimi për 4 vendroje.
III.1.4. Në analizën për përllogaritjen e fondit limit, paraqitur nga autoritetit kontraktor me
shkresën nr.254/3, datë 08.10.2014, konstatohet se përllogaritja e pagës së një punonjësi
shërbimi është nën koston ligjore, pasi zëri paga minimale është përllogaritur në vlerën 22.000
lekë, duke mos marrë në konsideratë ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”,
neni 18 gërma “g” (ligj i miratuar në datën 10.07.2014 dhe hyrë në fuqi në datën 23.08.2014) dhe
rrjedhimisht përllogaritja e fondit limit të kësaj procedure nuk është e mbështetur në
legjislacionin në fuqi.
Sa më sipër, që nga data 23.08.2014, data kur ka hyrë në fuqi ligji për shërbimin privat të
sigurisë fizike, të gjitha procedurat e prokurimit do të shpallen nga autoritetet kontraktore
referuar ndryshimeve përkatëse të miratuara.
Autoriteti kontraktor deri në datë datën 25.08.2014, kur ka zhvilluar procedurën e prokurimit nuk
ka marrë asnjë masë për ta bërë të zbatueshëm këtë detyrim ligjor.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoritetet kontraktore janë në të drejtën e tyre të
kërkojnë preventivin/analizën e kostos duke përfshirë në të të gjithë elementët e parashikuar nga
ligji, dhe në bazë të tyre, të përllogaritet fondi limit dhe më pas të gjykojë ofertat e paraqitura
duke përzgjedhur ofertën më të mirë e që garanton një kontratë të suksesshme.
Në rastin konkret, përllogaritja e fondit limit nuk është e mbështetur në legjislacionin në fuqi pasi
zëri “paga minimale” është përllogaritur duke mos marrë në konsideratë ligjin nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike” neni 18 gërma (g) dhe rrjedhimisht fondi limit prej 7.848.000
lekë pa tvsh është i pamjaftueshëm për të mbuluar kryerjen e shërbimit sipas kushteve të
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat standarde të tenderit.
Rrjedhimisht, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kushtet kur, vlera limit e kontratës nuk
mjafton për kryerjen e shërbimit të kërkuar, në përputhje me përcaktimet ligjore e nënligjore të
sipërpërmëndura, përbëjnë shkak që autoriteti kontraktor të anulojë këtë procedurë prokurimi dhe
në rishpalljen e saj të ripërllogarisë fondin limit në përputhje me konstatimet e mësipërme.
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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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k. dhe “Jori”
sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Ruajtja e objekteve Tec
Fier, në pronësi të shoqërisë “Petrol Alba” sh.a”, me fond limit 7.848.000 lekë (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 25.08.2014, nga autoriteti kontraktor, Petrol Alba sh.a.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit dhe në rishpalljen e saj të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me arsyetimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit
Publik.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorë ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k. dhe “Jori” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1619 Protokolli
Datë 30.09.2014

Nr. 1625 Protokolli
Datë 02.10.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Vilma Kadesha
Denis Martopullo
Muharrem Çakaj

Kryetar
Denar Biba
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