REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P. 351/2015
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 02.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Ankimues:

Kualifikimin e ofertës së tij si dhe skualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k., dhe “Dea Security” sh.p.k dhe
shtimin e arsyeve të skualifikimit operatorit ekonomik “Ales” sh.p.k në
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt:
“Shërbimi privat i sigurisë fizike”, me fond limit 3.928.820 lekë pa
TVSH, i zhvilluar në datë 11.04.2015 nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd.
“Eurogjici Security” sh.p.k
Adresa: Rruga “Adem Jashari”, Lagja 8, H.10, Ap.3, Tiranë

Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd
Adresa: Rruga “Jakup Bicaku” Librazhd
Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë
29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar pjesërisht atë, dhe më pas ka 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.3. Ka 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 objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 20.03.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike”, me fond
limit 3.928.820 lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë 11.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria
e Shërbimit Spitalor Librazhd.
II.2. Në datën 24.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Eurogjici Security” sh.p.k.
3.588.124 Lekë
i skualifikuar;
“Nazeri 2000” sh.p.k.
3.588.124,8 Lekë
i kualifikuar;
“Ales” sh.p.k.
3.588.124,8 Lekë
i skualifikuar;
“Dea Security” sh.p.k.
3.588.124,8 Lekë
i kualifikuar;
“Bahiti G” sh.p.k.
3.588.127,2 Lekë
i skualifikuar;
“Toni Security” sh.p.k.
3.928.820 Lekë
i skualifikuar;
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II.3. Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k rezulton i skualifikuar me arsyet:
1. Nuk ka plotësuar kërkesën e kërkuar në DST pika 3.2 Sigurimi i ofertës, sipas…
2. Nuk ka plotësuar kërkesën për ”Shërbime të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të
fundit”, në vlerën prej 40% e fondit limit të vënë ne dispozicion për cdo lot. Kur sherbimi
i ngjashëm është e realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik do ta
vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar
detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e sukseshëm
të kësaj kontrate dhe me fature tatimore. (operatori nuk ka paraqitur faturat tatimore që
shoqërojnë kontratat e realizuara me institucionet shtetërore.
3. Ofertën total rezulton të jenë nën koston ligjore te zerave te perllogaritur në ofertë pasi
nuk janë në përmbushje të detyrimeve ligjore për pagë, shtesa turni II dhe turni III në
përputhje me nenin 81 të K.P., sigurime shoqërore, rrjedhimisht oferta në total është nën
koston ligjore sepse nuk ka parashikuar saktë shpenzimet për një roje në muaj dhe
rrjedhimisht për të gjithë rojet, pra e gjithë oferta ne total është llogaritur gabim pasi
vlera 3 588 124 është e pamjaftueshme pë përmbushjen e shërbimit të kerkuar, vlera
duhet të ishte 3 588 124.8 lekë.
II.4. Në datën 27.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimit e ofertës tij si dhe
duke kërkuar skualifikim të operatorëve të tjerë ekonomikë.
II.5. Në datën 04.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 32/25 datë 04.05.2015 i
kthen përgjigje ankimuesit “Eurogjici Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 12.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e
paraqitur në autoritetin kontraktor si më poshtë:
Kundërshtojmë arsyen e parë pasi ne e kemi paraqitur sigurimin e ofertës në vlerën 78.577 lekë.
Autoriteti kontraktor nuk mund të skualifikojë një operator për shkak se vlera e sigurimit është
më e madhe se 2 %.
Në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit, shoqëria jonë e ka plotësuar dhe tejkaluar kriterin e
kërkuar nga autoriteti kontraktor.
Përsa i përket arsyes së tretë të skualifikimit ne kemi përllogaritur saktë shtesat e turnit të dytë,
shtesat e turnit të tretë, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore si dhe shpenzimet e armatimit.
I vetmi gabim është bërë nga financierja jonë që ka vendosur vlerën 3.588.124 dhe jo
3.588.124,8. Ky gabim nuk bën shkak për skualifikim sepse është e parashikuar dhe në ligj..
KPP ta marrë në shqyrtim ankesën në vijim:
Shoqëria jonë ka paraqitur sigurimin e kontratës nr serie 8368316 C, lëshuar për autoritetin
kontraktor. Për më tepër dhe nëse shoqëria jonë nuk do të paraqiste sigurimin e ofertës kjo nuk
përbën shkak për skualifikim pasi bazuar në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 [.....] neni 18
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përcakton: në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar [....]. në
rastin konkret nuk kemitë bëjmë me procedurë të tille. Kjo arsye skualifikimi nuk qëndron.
Së dyti, kundërshtojmë arsyen e dytë të skualifikimit pasi kemi paraqitur kontrata me vërtetim
realizimim lëshuar nga autoritetet kontraktore. Konkretisht kemi paraqitur kontratat [.....].
Pra në total vlera e paraqitur nga shoqëria jonë është 68.484.985 lekë me TVSH, vlerë 14.5 herë
më e lartë së vetë fondi limit/
Përsa i përket arsyes së tretë të skualifikimit ne kemi përllogaritur saktë shtesat e turnit të dytë,
shtesat e turnit të tretë, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore si dhe shpenzimet e armatimit.
I vetmi gabim është bërë nga financierja jonë që ka vendosur vlerën 3.588.124 dhe jo
3.588.124,8. Ky gabim nuk bën shkak për skualifikim sepse është e parashikuar dhe në ligj.[.....]
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për arsye se:
1. AKEP-i i paraqitur nga kjo shoqëri nuk është me zonë mbulimi Qarku Elbasan, zonë në
të cilën do të kryhet shërbimi.
2. Nuk i ka punonjësit të siguruar sipas ligjit nr. 75/2014 [....]
3. Nuk vërteton se ka paguar energjinë elektrike për muajin shkurt.
4. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk është i sigurur si i tillë por vetëm si administrator.
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k për arsye se:
1. AKEP-i i paraqitur nga kjo shoqëri nuk është me zonë mbulimi Qarku Elbasan, zonë në
të cilën do të kryhet shërbimi.
2. Nuk i ka punonjësit të siguruar sipas ligjit nr. 75/2014 [....]
3. Nuk vërteton se ka paguar energjinë elektrike për muajin shkurt.
4. Vërtetimi i energjisë nuk i pëket shoqërisë por individit.
5. Nuk disponon 15 punonjës të certifikuar në qarkun Elbasan.
6. Nuk disponon armë brezi në Elbasan.
Kërkojmë shtimin e arsyeve për operatorin ekonomik “Ales” sh.p.k pasi nuk plotëson kërkesën
për AKEP. Listpagesat nuk janë plotësuar sipas ligjit nr. 75/2014. Nuk vërteton të ketë shlyer
energjinë për muajin shkurt 2015, nuk ka 15 punonjës të certifikuar në qarkun Elbasan, nuk ka
armë brezi në Qarkun Elbasan.
Kërkojmë:
Kualifikimin e shoqërisë sonë, Shtimin e arsyeve për operatorin ekonomik “Ales” sh.p.k dhe
skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k

II.7. Në datën 20.05.2015 dhe autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k. se “Ofertën total rezulton të jenë nën koston ligjore”, 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 procedurën në fjalë, shërbimi i kërkuar nga autoriteti kontraktor është llogaritur të
kryhet për periudhën 8 muaj, në 2 (dy) vendroje me 5 (pesë) roje gjithsej, me shërbim 24 orë.
Në dokumentat e tenderit të publikuar nga autoriteti kontraktor, shtojca 10 autoriteti kontraktor
ka përcaktuar:
Shërbimi që kërkohet: Objektet e Drejtorisë së Shërbimit Spitalor, që kërkohen të ruhen nga
(SH.P.S.F) janë objektet e spitali Librazhd, spitali Prrenjas që përfshihen kryesisht godina
spitalore, ambiente shërbimi, lavanteri, magazina, kapanonet e makinave të spitaleve, parking,
territori rreth spitalit zona e gjelbëruar, lulishtet etj. me njq vend roje në spitalin Librazhd dhe
njq vendroje në spitalin Prrenjas me shqrbim 24 ore. me 10 punonjqs.
Gjithashtu autoriteti kontraktor ka publikuar dhe preventinin me 8 zëra t’u plotësuar nga
operatorët ekonomikë ofertues, paga bazë për një punonjës shërbimi, shtesë për shërbime,
sigurime shoqsrore dhe shsndetësore, shpenzime uniforme, shpenzime armatimi, shpenzime
nderlidhjeje, fitimi i llogaritur etj.
Shënim:
Bashkëlidhur ofertës cdo operator ekonomik krahas formularit të cmimit të ofertës dhe
preventivit përmbledhës do të paraqesë dhe një analizë të hollësishme të zërit kryesor të
shpenzimit paga, shtesa mbi pagë, sigurimet shoqërore, armatim etj.
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Në llogaritjen e ofertës, duhet të kenë parasysh dhe pasqyrojnë elementet më të domosdoshëm të
strukturës së kostos: pagat dhe shtesat mbi page, numrin e rojeve (___roje gjithsej për ___
vendroje), sistemin e panderprerë të punës, ditët kalendarike, ligjet, vendimet dhe udhëzimet ne
fuqi në lidhje me pagën bazë minimale mujore, llogaritjen e sigurimeve shoqërore dhe
shëndetësore, shtesat mbi pagë për turnet e dyta dhe të treta mënyrën e pagesës së tyre sipas
Kodit të Punës. (Në mënyrë që të mundësohet verifikimin e vlerave minimale nëse janë në
përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi). Autoriteti kontrator do të skualifikoj të gjithë
operatorët që kanë paraqitur vlerat e zërave të lartpërmendur në kundërshtim me legjislacionin
në fuqi.
Ofertat nën koston ligjore të përllogaritjes së cmimit do të konsiderohen të pavlefshme.
Afatet e ekzekutimit: Nga data 01.05.2015 deri më datën 31.12.2015
III.1.5. Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të nenit 53/3 të LPP-së, 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.
Për rrjedhojë, nëse bëhen përllogaritjet gabim është përgjegjësia e vëte operatorëve ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
Nisur nga kerkesat e mësipërme, Komisioni, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur nga
ankimuesi dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, vlerëson se:
Lidhur me ofertën e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., nga përllogaritjet e kryera
nga Komisioni i Prokurimit Publik rezulton se, ky i fundit, në përllogaritjen e ofertës së tij, nuk
ky respektuar dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe III-të,
detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% si dhe shpenzimet
për armatim, gjё qё sjell si pasojё qё oferta ekonomike e tij tё rezultojё nёn koston ligjore.
Rrjedhimisht, pretendimi i parashtruar prej tij, nuk qëndron.
III.2 Lidhur me arsyet e tjera të skualifikimit të operatorit ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, meqënëse gjendja faktike dhe juridike edhe pas
ankimimit në KPP do të vijojë të mbetet “i skualifikuar”, në bazë të arsyetimit të mësipërm
pikërisht në pikën III.1.5 konkludohet që shqytimi, i pretendimeve të tjera nuk merren në
shqyrtim për ekonomik administrative.
III.3. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., në lidhje me
pretendimet për operatorët e tjerë ekonomikë, “Ales” sh.p.k dhe skualifikim të operatorëve
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se në bazë të arsyetimit të mësipërm, pika III.1.5 meqënëse gjendja faktike dhe juridike
edhe pas ankimimit në KPP do të vijojë të mbetet “i skualifikuar”, kështu që ai nuk legjitimohet
për t’u ankuar për operatorëve të tjerë.
Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të
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mbrojtur. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me
operatorët e tjerë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi
sërish nuk do të arrinte të realizonte interesin e tij të ligjshëm. Rrjedhimisht, në rast se operatori
ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar apo skualifikohet gjatë
shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë e real nuk ka sesi të
dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë pretendimet nuk merren në shqyrtim.
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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbimi privat i
sigurisë fizike”, me fond limit 3.928.820 lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë 11.04.2015
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 861 Protokolli; Datë 12.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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