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Në mbledhjen e datës 12.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Muca” sh.p.k., dhe
“Anakonda” sh.p.k., në procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozime” me objekt: “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje
private të godinës së Gjykatës së Apelit Gjirokastër", me fond limit
1.417.566 lekë pa TVSH, zhvilluar më datë 30.04.2015 nga autoriteti
kontraktor, Gjykata Apelit, Gjirokastër.
Skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Muca” sh.p.k., dhe “Taulanti”
sh.p.k në procedurën e mësipërme të prokurimit.

Ankimues:

“Taulanti” sh.p.k
Adresa: Lagja “Palarto”, Gjirokastër
“Anakonda” sh.p.k.
Adresa: Lagjia “18 Shtatori”, ish shtëpia ushtarakëve, Gjirokastër

Autoriteti Kontraktor:

Baza Ligjore:

Gjykata Apelit, Gjirokastër
Adresa: Lagjja “Qafa e Pazarit ”, Gjirokastër

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
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organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar.
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, pretendimet e tij 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
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, 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.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 14.04.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje
private të godinës së Gjykatës së Apelit Gjirokastër", me fond limit 1.417.566 lekë pa TVSH,
zhvilluar më datë 30.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Gjykata Apelit, Gjirokastër.
II.2. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë:
1. “Muca” shpk me vlerë të ofertës prej 48.203,85 lekë/muaj (pa tvsh) kualifikuar.
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2. “Anakonda” shpk me vlerë të ofertës prej 48.737,71 lekë/muaj lekë (pa tvsh) kualifikuar.
3. “Taulanti” shpk me vlerë të ofertës prej 48.737,71 lekë/muaj lekë (pa tvsh) kualifikuar.
II.3. Në datën 07.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Taulanti” ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar skualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë.
II.4. Me anë të shkresës nr. 576 prot., datë 16.05.2015 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje
ankimuesit, duke i refuzuar ankesën.
II.5. Në datën 20.05.2015 operatori ekonomik “Taulanti” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, ku kërkon:
[.............................................................................................................................................................]
Në dokumentat e tenderit shprehimisht thuhet: Operatori duhet të paraqesë së bashku me shtojcën 1
– Përshkrimi i Ofertës, edhe analizën e detajuar të ofertës. Në ofertë dhe analizën e saj, operatori
ekonomik duhet të parashikojë të gjitha shpenzimet që burojnë nga detyrimet ligjore si: paga bazë,
shtesat mbi pagë për turnin e dytë e të tretë, shtesat për ditët e pushimit dhe të festave zyrtare,
sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, shpenzimet për uniforma, armatim, radio dhe të gjitha
detyrimet e tjera në mbështetje të akteve ligjore e nënligjore në fuqi për 3.1 roje me 1 vendroje
sipas turneve për 8.5 muaj , në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.
Operatori ekonomik që nuk paraqet analizën e detajuar të ofertës dhe/ose nuk ka mbajtur në
konsideratë shpenzimet që burojnë nga detyrimet ligjore do të skualifikohet.
Referuar Rekomandimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik dhe Komisionit të Prokurimit Publik të
datës 01.04.2015 duke llogaritur deri në dy presje dhjetore, ofertat e shoqërisë Muca sh.p.k prej
48203 lekë për një roje në muaj dhe oferta e Anakonda sh.p.k orej 48737 lekë për roje në muaj janë
oferta nën koston ligjore, nuk mund të përballojnë shërbimin e kërkuar për 8.5 muaj me 3.1
punonjës shërbimi.
Kërkojmë skualifikimin e këtyre dy operatorëve ekonomikë dhe shpalljen fitues të ofertës sonë.
II.8 Në datën 11.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, ku kërkon skualifikimin e operatorit ekonomik “Muca” sh.p.k. dhe
“Taulanti” sh.p.k.
II.6 Me anë të shkresës nr. 579 prot., datë 16.05.2015 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje
ankimuesit duke i refuzuar ankesën.
II.7. Në datën 21.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ku kërkon:
Në lidhje me kualifikimin e shoqërisë “Muca” sh.p.k. oferta e kësaj shoqërie është nën koston
ligjore të detyrueshme oër këtë shërbim pasi nuk ka parashikuar saktë detyrimet minimale ligjore
si:[…………………] Po ashtu kjo shoqëri nuk ka respektuar të gjitha kërkesat e autoritetit
kontraktor në lidhje me numrin e rojeve, orarin e kryerjes së shërbimit, afatin e shërbimit etj. Në
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përgjigjen e autoritetit kontraktor konstatohet se gabimi që kjo shoqëri ka bërë në përllogaritje
është tek shtesat e T II dhe III. Rrjedhimisht edhe në përllogaritje të sigurimeve shoqërore dhe
shëndetësore është bërë gabim…
Përsa i përket kualifikimit të operatorit ekonomik “Taulanti” sh.p.k dokumentacioni i kësaj
shoqërie nuk është i rregullt pasi në vërtetimin e DPQ Gjirokastër të shoqërisë “Taulanti” sh.p.k
figuron si punonjës shërbimi shtetasi z. T. K, ndërkohë që po ky shtetas është administrator dhe
ortak i vetëm i shoqërisë private të sigurisë fizike “A-L Security” sh.p.k [……]Kjo përbën deklarim
të rremë të shoqërisë “Taulanti” sh.p.k që ka deklaruar si punonjës që në fakt është pronar i një
shoqërie tjetër. Kërkojmë të skualifikohet si ofertë dhe t’i kërkohet APP për përjashtim nga
prokurimet publike[…]

II.8. Autoriteti kontraktor në datën 28.05.2015, me anë të shkresës nr. 650 prot., datë 27.05.2015 ka
dorëzuar pranë KPP informacionin e kërkuar.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorëve ekonomik ankimues “Taulanti” sh.p.k dhe
“Anakonda” sh.p.k., në lidhje me përllogaritjen e kostos, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1 Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, Kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar:
-

Operatori duhet të paraqesë së bashku me shtojcën 1 – Përshkrimi i Ofertës, edhe analizën e
detajuar të ofertës. Në ofertë dhe analizën e saj, operatori ekonomik duhet të parashikojë të
gjitha shpenzimet që burojnë nga detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë për
turnin e dytë e të tretë, shtesat për ditët e pushimit dhe të festave zyrtare, sigurimet
shoqërore dhe shëndetësore, shpenzimet për uniforma, armatim, radio dhe të gjitha
detyrimet e tjera në mbështetje të akteve ligjore e nënligjore në fuqi për 3.1 roje me 1
vendroje sipas turneve për 8.5 muaj, në Gjykaten e Apelit Gjirokastër.

Operatori ekonomik që nuk paraqet analizën e detajuar të ofertës dhe/ose nuk ka mbajtur në
konsideratë shpenzimet që burojnë nga detyrimet ligjore do të skualifikohet.
Nr.

Objekti i Prokurimit

Fondi
Periudha
limit
pa në muaj
TVSH

Nr.
Rojeve

Paga
mujore
TVSH

Vlera totale
pa pa TVSH
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1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë 166772
fizike me roje private, të
Gjykates Apelit Gjirokastër

1 muaj

3.1

Shenim
Operatorët ekonomik duhet të plotësojnë 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 3.1 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 shoqërore dhe shëndetësore si
dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi, për 3.1 roje me 1 vendroje sipas
turneve.
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 page jo më pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer midis
intervalit 2.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page jo më pak se 50%” ;
Neni 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompesohet me
një shtesë page jo më pak se 25 per qind ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e punës së
kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një
jave para ose pas kryerjes së saj. ”
Neni 93 “Data e Pushimeve Vjetore”
3) Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të vitit
pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje.
III.1.5. Referuar pikës III.3 të VKM-së nr. 1114, dt. 30.07.2008 “Për disa çështje në zbatim të
ligjeve nr. 7703, dt.11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, 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%”.
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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” dhe Urdhërit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 155, dt.
29.05.2014 “Për disa ndryshime në Urdhërin e Ministrit të Rendit Publik nr.1491, datë 21.06.2001
“Për pajisjen e shoqërive të ruatjes dhe sigurisë fizike me armatim, municion dhe mjete speciale”;
shpenzimet minimale për pajisjen e punonjësve të shërbimit me uniformë të rregullt, mbështetur në
urdhërin nr. 1490, dt.21.06.2001 të Ministrit të Rendit Publik “Për përcaktimin e uniformës së
punonjësve të sh.r.s.f-ve”; shpenzimet e ndërlidhjes si dhe fitimin, sipas legjislacionit tatimor.
III.1.7. Nisur nga ankesa e operatorëve ekonomikë “Taulanti” sh.p.k., dhe “Anakonda” sh.p.k., në
lidhje me përllogaritjet e kostos së operatorëve ekonomikë jo sipas legjislacionit në fuqi, Komisioni
i Prokurimit Publik shqyrtoi ofertën ekonomike të operatorëve ekonomike “Muca” sh.p.k., dhe
“Anakonda” sh.p.k., nga ku rezultoi se oferta e operatorit ekonomik “Muca” sh.p.k., nga
përllogaritjet e bëra rezultoi se përllogaritjet nuk janë në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga
legjislacioni në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe të III-të, për sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore në masën 16.7%, shpenzimet për armatim.
Ofertat e operatorit ekonomik “Anakonda” sh.p.k. nga përllogaritjet e bëra rezultoi se përllogaritjet
janë në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për shtesat mbi pagë për
turnin e II-të dhe të III-të, për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7%, shpenzimet
për armatim.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Taulanti” sh.p.k qëndron për operatorin ekonomik “Muca” sh.p.k
dhe nuk qëndron për operatorin ekonomik “Anakonda” sh.p.k.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Anakonda” në lidhje me operatorin ekonomik “Muca” sh.p.k
qëndron.
III.2. Sa i përket pretendimit te operatorit ekonomik ankimues “Anakonda” sh.p.k., për
skualifikimin e operatorit ekonomik “Taulanti” sh.p.k., pasi: “Punonjësi T. K. është njëkohësisht
edhe administrator dhe ortak i vetëm i shoqërisë “A-L Sekurity” sh.p.k” , Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
Lidhur me pretendimin e ngritur nga “Anakonda” sh.p.k., pas verifikimeve përkatëse, se punonjësi
T. K., është njëkohësisht edhe administrator e ortak i vetëm i shoqërisë “A-L Sekurity” sh.p.k. si
dhe figuron i punësuar si punonjës shërbimi pranë shoqërisë “Taulanti” sh.p.k., Komisioni i
Prokurimit Publik, referuar në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 5
“Certifikimi”, pikat 1 dhe 2, ku parashikohet se: “1. Certifikimi i titullarit dhe i drejtuesit teknik të
SHPSF-së është kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.” dhe “2. Certifikimi i
punonjësit të shërbimit është kompetencë e drejtorit të policisë së qarkut.”, vëren se vendimet e
certifikimit, sipas përcaktimeve në pikat 1 dhe 2 të sipërcituara, lëshohen duke u bazuar
respektivisht në mendimin paraprak të KSHKCL-së dhe KSHKC –së, ku referuar nenit 3
“Përkufizime”, pikat 7 dhe 8 janë përkatësisht, “KSHKC” – komisioni i shqyrtimit të kërkesave për
certifikim të punonjësve të shërbimit, në drejtoritë e policisë së qarqeve dhe “KSHKCL” –
komisioni i shqyrtimit të kërkesave për certifikim dhe licencim, në Drejtorinë e Përgjithshme të
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Policisë së Shtetit. Gjithashtu, referuar nenit 24 “Përgjegjësitë e titullarit të subjektit të SHPSF-së”,
gërma ll) ku përcaktohet se “titullari i SHPSF-së nuk mund të jetë njëkohësisht titullar i më shumë
se një subjekti tjetër të shërbimit privat të sigurisë fizike”, KPP gjykon se në ligjin e sipërcituar nuk
përcaktohet ndonjë kufizim apo konflikt në lidhje më pretendimin e ngritur nga autoriteti
kontraktor. Për më tepër, referuar edhe në nenin 19 të po këtij ligji, KPP gjykon se, mbikëqyrja e
veprimtarisë së SHPSF-ve i nënshtrohet inspektimit të rregullt nga strukturat përgjegjëse të Policisë
së Shtetit, gjatë të cilit zbatohet legjislacioni në fuqi për inspektimin në Republikën e Shqipërisë dhe
është ky institucioni kompetent të cilit merret me problematikën e konstatuar prej tij.
Për rrjedhojë, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
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”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Taulanti” sh.p.k., dhe
“Anakonda” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt:
“Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të godinës së Gjykatës së Apelit
Gjirokastër", me fond limit 1.417.566 lekë pa TVSH, zhvilluar më datë 30.04.2015 nga
autoriteti kontraktor, Gjykata Apelit, Gjirokastër.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik
“Muca” sh.p.k duke e skualifikuar kёtë operator ekonomik.
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 që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Anakonda” sh.p.k. dhe “Taulanti” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 936 protokolli;
Datë 20.05.2015

Nr. 947 protokolli;
Datë 21.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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