KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt vendim
VENDIM
K.P.P 3/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Juliana Hoxha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.01.2014 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

Kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Eurogjici Security”shpk,
të paraqitur në procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt:
“Shpenzime për policinë private”, me fond limit 15 951 800
pesëmbëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e një mije e tetëqind) lekë
pa tvsh, zhvilluar më datë 02.12.2014 nga autoriteti kontraktor,
Albcontrol sha.
Kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, si
dhe skualifikimin e ofertave të operatorëve ekonomikë “Toni Security”
shpk, “Eurogjici Secuity” shpk, “Dea Security” shpk dhe “Aulona Pol 1”
shpk paraqitura në procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, Loti V
me objekt: “Shpenzime për policinë private”, me fond limit 15 951 800
pesëmbëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e një mije e tetëqind) lekë
pa tvsh, zhvilluar më datë 02.12.2014 nga autoriteti kontraktor,
Albcontrol sha.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Adresa: Rr.“Adem Jashari”, Lagj. 8, H. 10, Pall. 4, Ap. 3, Tiranë
“Nazeri 2000” sh.p.k.
Adresa:Rruga e Kavajës,Qendra Condor,Kulla H, ap 27, Tiranë
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Palë e ankimuar:

Baza Ligjore:

Autoriteti kontraktor, Albcontrol sha
Adresa: Aeroporti “Nënë Tereza”, Rinas, Tiranë
Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, 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 relatorët e çështjeve, shqyrtoi pretendimet e
ankimuesve, 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
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
paraqitur ofertë në këtë 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, 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 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.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 13.10.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor Albcontrol sha , procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt: “Shpenzime për policinë private”, me fond limit 15
951 800 pesëmbëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e një mije e tetëqind) lekë pa tvsh.
II.2. Në datën 02.12.2014 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit ku kanë
paraqitur ofertë këta operatorë ekonomikë si më poshtë,
1.
2.
3.
4.
5.

Toni Security
Eurogjici Security
Dea Security
Nazeri 2000
Aulona Pol 1

me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike

6 224 281 lekë pa tvsh, skualifikuar
9 227 169 lekë pa tvsh, skualifikuar
9 739 920 lekë pa tvsh, skualifikuar
10 764 374 lekë pa tvsh, skualifikuar
11 484 517 lekë pa tvsh, skualifikuar

II.3. Në datën 10.12.2014 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë janë njoftuar
elektronikisht nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimeve në lidhje me shqyrtimin dhe
vlerësimin, nga ku rezulton se:
1) Oferta e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk është skualifikuar me arsyet e
mëposhtme:
“Nuk ka plotësuar siç duhet Shtojcën A pikat 2 deri në 7 të kësaj shtojce”.
2) Oferta e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk është skualifikuar me arsyet e mëposhtme:
“Nuk ka plotësuar siç duhet Shtojcën A pikat 2 deri në 7 të kësaj shtojce”.
II.4. Në datën 15.12.2014 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke pretenduar se oferta e tij është skualifikuar në kundërshtim me
rregullat e prokurimit publik dhe dokumentat standarte të tenderit.
II.4.1 Në datën 15.12.2014 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr. 930/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, duke refuzuar ankesën, ku i sqaron se
oferta e tij është refuzuar për shkak se në preventivin e dhënë nuk ka plotësuar zërat 5,6 dhe 7
dhe si rezultat kvo nuk ka mundur të vlerësoj këtë ofertë.
II.4.2 Në datën 23.12.2014 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik ku pretendon se;
“Në preventivin e dhënë nga shoqëria jonë këto zëra nuk janë përllogaritur si shpenzime pasi
këto zëra nuk kanë nevojë për shpenzime duke qënë se për secilën vendroje kemi në dispozicion 5
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punonjës shërbimi dhe ky numër është mëse i mjaftueshëm për zëvendësimin e punonjësve më
njëri tjetrin duke i kompensuar me pushime......”
II.5. Në datën 15.12.2014 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke pretenduar se skualifikimin e ofertës nuk është i drejtë dhe i
mbështetur në rregullat e prokurimit publik si dhe kërkon që operatorët ekonomikë “Toni
Security” shpk, “Eurogjici Secuity” shpk, “Dea Security” shpk dhe “Aulona Pol 1” shpk të
mbeten të skualifikuar pasi nuk kanë plotësuar kërkesat për kualifikim të përcaktuara nga
autoriteti kontraktor.
II.5.1 Në datën 18.12.2014 autoriteti kontraktor me shkresë nr.933/1 prot, i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, duke refuzuar ankesën dhe sqaron se:
“Në ofertën tuaj zërat 2-7 nuk janë plotësuar në zbatim të Kodit të Punës dhe përkatësisht
kollona lek/orë pune duhet të ishte plotësuar në zbatim të detyrimeve ligjore që lindin nga Kodi i
Punës ”
II.5.2 Në datën 26.12.2014 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik ku pretendon se
“Oferta jonë është skualifikuar pa të drejtë pasi të gjithë zërat e shpenzimeve të kërkuara në
shtojcën A, janë plotësuar nga ana jonë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Gjithashtu
operatorët ekonomikë “Toni Security” shpk, “Eurogjici Secuity” shpk, “Dea Security” shpk dhe
“Aulona Pol 1” shpk pjesëmarrës në këtë procedurë të mbeten të skualifikuar pasi nuk kanë
plotësuar kërkesat për kualifikim të përcaktuara nga autoriteti kontraktor”.
II.6 Me shkresë nr. 2/1, datë 05.01.2015 autoritetit kontraktor ka paraqitur informacionin e
kërkuar lidhur me procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëlidhur si dhe dokumentacionit të dërguar nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton:
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III.1 Në lidhje me pretendimet e operatorëve ekonomikë, “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe
“Nazeri 2000” shpk, se kanë plotësuar Shtojcën A në përputhje me legjislacionin në fuqi,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1 Nga verifikimi i dokumentave standarteve të tenderit të publikuar nga autoriteti
kontraktor, rezulton se në shtojcën 7, kriteret për kualifikim, kapaciteti teknik pika 15 është
kërkuar:
“Bashkëlidhur formularit të ofertës duhet të paraqitet i plotësuar edhe preventivi orar sipas
shtojcës A”
Bashkëlidhur dokumentave standarte të tenderit është dhënë shtojca A “preventiv orar” e hartuar
nga autoriteti kontraktor.

III.1.2 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në këtë procedurë, rezultoi se operatori
ekonomik “Eurogjici Security” shpk, ka paraqitur shtojcën 1 “Formulari i ofertës” në të cilën ka
përcaktuar çmimin total të ofertës, për 20 punonjës shërbimi për 12 muaj, të shoqëruar me
analizë çmimi e cila përmban shtojcën A të kërkuar nga autoriteti kontraktor. Në preventivin orar
të dhënë, ky operator nuk ka plotësuar zërat 4 (shtesa festa zyrtare), 5(shtesa ditë pushimi), 6(
leje e zakonshme) dhe 7(pa aftësi në punë).
III.1.3 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në këtë procedurë, rezultoi se operatori
ekonomik “Nazeri 2000” shpk, ka paraqitur shtojcën 1 “Formulari i ofertës” në të cilën ka
përcaktuar çmimin total të ofertës, çmimin për njësi, për 20 punonjës shërbimi për 12 muaj, të
shoqëruar me shtojcën A të kërkuar nga autoriteti kontraktor.
III.1.4 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.1.5. Në respekt të legjislacionit për prokurimin publik, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon
se, në një procedurë prokurimi për kryerjen e shërbimit të ruajtjes me roje civile të objekteve,
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pranë autoritetit kontraktor ka detyrimin ligjor të shqyrtojë
dhe vlerësojë ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin të gjitha
kërkesat ligjore, administrative e kualifikuese dhe/ose që nuk janë me çmim anomalisht të ulët,
sipas formulës së përcaktuar në rregullat e prokurimit publik.
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Në këtë kontekst, 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
gjykojë ofertat e paraqitura duke përzgjedhur ofertën më të mirë e që garanton një kontratë të
suksesshme.
III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik, edhe njëherë vëren pozitën specifike të autoritetit
kontraktor si subjekt drejtpërdrejt përfitues i shërbimit të ofruar nga ofertuesi fitues dhe
përgjegjës për monitorimin e zbatimit me sukses të kontratës sipas legjislacionit në fuqi. Me
“zbatim të suksesshëm të kontratës”, Komisioni i Prokurimit Publik, përpara së gjithash, kupton
një shërbim të realizuar edhe në respekt të të gjitha zërave të preventivit të kërkuar nga autoriteti.

III.1.7 Autoriteti kontraktor ka kërkuar prej operatorëve ekonomikë se në përllogaritjen e
ofertës ekonomike, duhet të parashikojnë të gjitha detyrimet ligjore për kryerjen e këtij shërbimi
dhe për rrjedhojë, për të siguruar trajtim të barabartë dhe jo diskriminues, me të drejtë i ka
vlerësuar të gjitha ofertat e paraqitura nga operatorët ekonomikë pjesëmarës në këtë procedurë
prokurimi në përputhje me kriterin e përcaktuar.
III.1.8. Nisur nga parakushti i theksuar më lart, Komisioni Prokurimit Publik, shqyrtoi ofertat e
paraqitura nё procedurë nga operatorët ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., dhe “Nazeri
2000“ shpk nga ku rezultoi se ;
- Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k në përllogaritjen e ofertës së tij, nuk ka
parashikuar shpenzime për zërat shtesat mbi pagën bazë për ditët e festave, pushimit javor,
leje e zakonshme, pa aftësi në punë duke mos përmbushur kërkesat e përcaktuara nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit dhe rrjedhimisht nuk ka respektuar dispozitat
ligjore në fuqi për sigurimet shoqërore e shëndetësore në masën 16.7 %.
-

Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k nuk ka plotësuar preventivin orar sipas të dhënave
të përcaktuara nga autoriteti kontraktor gjë e cila ka sjell si rezultat pamundësinë e vlerësimit
dhe krahasimit të ofertës nga ana e komisionit të vlerësimit të ofertave.

Sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se ofertat e operatorit ekonomik “Eurogjici
Security” sh.p.k., dhe operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk janë skualifikuar me të drejtë nga
autoriteti kontraktor sepse ofertat ekonomike të tyre nuk është janë përllogaritur në përputhje me
“detyrimet ligjore që janë në fuqi” siç ka parashikuar dhe autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit.
Bazuar në sa mësipër pretendimet e operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” shpk dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k., nuk qëndrojnë.
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III.2 Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk për skualifikimin e
ofertave të operatorëve ekonomikë “Toni Security” shpk, “Eurogjici Secuity” shpk, “Dea
Security” shpk dhe “Aulona Pol 1” shpk pjesëmarrës në këtë procedurë, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se këto oferta rezultojnë të skualifikuara nga autoriteti kontraktor, dhe nuk kanë
ushtruar të drejtën e ankimimit në KPP përveç operatorit “Eurogjici Security” shpk, i cili edhe
pas ankimimit rezulton të ngelet i skualifikuar, dhe për këtë arsye pretendimet e operatorit
ekonomik ankimues nuk do të merren në shqyrtim.
III.3. Komisioni i Prokurimit Publik, gjatë shqyrtimit të ankesave ka konstatuar se, mënyra e
hartimit të preventivit nga ana e autoritetit kontraktor ka sjellë konfuzion në mënyrën e hartimit të
ofertës nga ana e operatorëve ekonomikë, çka ka rezultuar në atë që, të gjitha ofertat e paraqitura
janë plotësuar me të dhëna të ndryshme.
III.3.1. Komisioni sjell në vëmendje të autoritetit kontraktor nenin 23 (“Specifikimet teknike”),
pika 1, të LPP-së i cili parashikon se: “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e
mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa
më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të
paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur,
specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me
aftësi të kufizuara.”
Autoriteti Kontraktor në mbështetje të nenit 12 pika 1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” i ndyshuar, ai është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, që i janë
vënë në dispozicion, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore, të nxjerra
në zbatim të tij. Ligji i prokurimit publik si dhe rregullat e prokurimit publik kanë mirë
përcaktuar rolin dhe përgjegjësitë e secilit nivel dhe autoriteti kontraktor ka përgjegjesi në
mënyrën se si menaxhohen fondet publike, që nga identifikimi i nevojave, llogaritja e vlerës së
kontratave që është një element kyç i procesit të prokurimit, hartimi i dokumentave të tenderit,
vlersimi i ofertave e deri në lidhjen e kontratës dhe zbatimin e saj.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, dokumentat standarte të tenderit duhet të hartohen në
mënyrë të tillë që të shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e shërbimeve,
kushteve dhe të materialeve, që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera, që lidhen ngusht me
natyrën dhe përbërësit e shërbimit objekt kontrate, pra duhet të përshkruajnë minimumin ose
tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojne cilësinë e kërkuar. Mos
vendosja e informacionit të plotë apo vendosja e informacionit në mënyrë të tillë që të sjellë
konfuzion tek operatorët ekonomikë sjell si pasojë trajtim jo të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe
ofertuesit dhe mund të shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik, kjo
gjë bie në kundërshtim me parimet e përgjithshme të prokurimit publik të përcaktuara në nenin 2
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të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, dhe përbën shkak për
anulimin e procedurës së prokurimit.
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 ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë, “Eurogjici Security”

shpk, dhe “Nazeri 2000” shpk për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me
objekt: “Shpenzime për policinë private”, me fond limit 15 951 800 pesëmbëdhjetë
milion e nëntëqind e pesëdhjetë e një mije e tetëqind) lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
02.12.2014 nga autoriteti kontraktor, Albcontrol sha.
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. Palët kanë të drejtë që, kundër vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik, tё bëjnё padi
për shqyrtim të mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1953 Prot;
Datë 23.12.2014 ;

Nr. 1965 Prot;
Datë 26.12.2014;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
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