REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.67/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 10.02.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF- 14293-11-05-2015, me
objekt “Loti II: ”Ruajtja e objekteve në HEC Vau i Dejes dhe Hec
Koman me 26 vendroje” me vlerë për 3 vite 289.692.000 lekë pa
TVSH, për 1 vit 96.564.000 lekë pa TVSH , zhvilluar më datë
16.12.2015 nga autoriteti kontraktor, Kesh sh.a.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën e mësipërme
të prokurimit.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagjia.8, H.10, Pall.4, Ap.3, Tiranë
“Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga e Kavajës, qendra Condor,Kulla H, Ap.27

Autoriteti Kontraktor:

KESH sh.a
Blloku “Vasil Shanto” Tiranë.

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”, i
ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010,
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“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
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, 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, 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.
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 05.11.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF- 14293-11-05-2015, me objekt “Loti II: ”Ruajtja e
objekteve në HEC Vau i Dejes dhe Hec Koman me 26 vendroje” me vlerë për 3 vite 289.692.000
lekë pa TVSH, për 1 vit 96.564.000 lekë pa TVSH , zhvilluar më datë 16.12.2015 nga autoriteti
kontraktor, Kesh sh.a.
II.1. Në datën 16.12.2015 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
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II.2. Në datën 06.01.2016, 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:
-

Trezhnjeva
Oktapus
Breccani Rosp
Toni Security
Firdeus Security
Eurogjici Security
Nazeri 2000
NSS

pa ofertë
pa ofertë
pa ofertë
180,886,680.00
209,931,274.80
209,931,274.80
209,931,274.80
261,378,000.00

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar

II.2. Operatori Ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
-

I mungon vërtetimi i OSHEE për Qarkun Lezhë
Nuk ka paraqitur vërtetim të detyrimeve vendore për vitin 2014 për Shkodër, Lezhë
Oferta ekonomike e palogjikshme ekonomikisht dhe juridikisht(në ofertën ekonomike
spenzimet për veshmbathje dhe logjistik si dhe fitimin e ka deklaruar 0 lek)

II.3. Në datën 09.01.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton arsyet e skualifikimit të ofertës së
tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.3.1 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:
-

-

Arsyeja e skualifikimit për vërtetimin e OSHEE për Qarkun Lezhë është e pabazuar për arsye
se shoqëria jonë ka paraqitur Vërtetim Debie Nr.8644 Prot datë 25.11.2015 ku citohet se :
vërtetojmë se kërkuesi Eurogjici Security sh.p.k nga verifikimet e kryera në sistemin e
faturimit për kontratën kontratat me kod TR1B080006106961, TR1B080006106960,
DU0A020020020942, SH1C010067004210, PR0A060010002283, BU0C1300140402289,
SH2A020067017623 dhe EL0A260025002604 titullar i të cilave janë, Eurogjici Security
sh.p.k, Shkëlqim haxhia, Luke Mula, Roland Zegullaj, Fatos Zagradi, Zamir Mballani dhe
Hotel Skampa rezulton të ketë 0.00 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike vlerë e
llogaritur deri në datën 25.11.2015 duke përfshirë faturën koherente të muajit Tetor 2015.
Gjithashtu shoqëria jonë ka shlyer edhe detyrimet për Muajin Nëntor 2015 kjo me vërtetimin
nr. 9352 Prot datë 18.12.2015 të lëshuar nga OSHEE sh.a
Arsyeja e skualifikimit se shoqëria jonë nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve
vendore për vitin 2014 nga Bashkia Shkodër dhe Lezhë nuk qëndron pasi: Në dokumentat e
tenderit është kërkuar Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2014 dhe vitin 2015
në vendet e ushtrimit të aktivitetetit sipas ekstraktit të QKR për secilin Lot.Referuar ekstraktit
historik të shoqërisë sonë rezullton se shoqëria jonë ka shtuar adresa dytësore në Shkodër
dhe në Lezhë më datë 09.10.2015.për sa më sipër ne kemi paraqiur vërtetim për shlyerjen e
taksave vendore nga Bashkia Shkodër dhe Lezhë për vitin 2015.
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-

Arsyeja e skualifikimit se oferta ekonomike është e pallogjikshme juridikisht dhe ekonomikisht
sepse shpenzimet për veshmbathje ato logjistike dhe fitimi janë deklaruar 0 lekë nuk qënrdon
pasi shoqëria jonë ka përllogaritur zërat shpenzime uniforme, shpenzime ndërlidhje, fitimi,
shpenzime për kapacitete të tjera mbështetëse dhe shpenzime administrative në vlerën
0.000001 lekë në muaj vlerë pozitive dhe jo 0 lekë sikundër pretendon AK.këto zëra nuk kanë
një vlerë maksimale dhe minimale ligjore si e tillë është në diskrecionin e operatorëve
konomikë që të vendosin cfardolloj vlere pozitive për këto zëra.

2. Kërkojmë shtimin e arsyeve të skualifikimit për shoqërinë Toni Security shpk për aryet se:
-

Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike për
muajin Tetor 2015.

3. Kërkojmë shtimin e arsyeve të skualifikimit për shoqërinë “Firdeus Security” për arsye se:
-

Vlera e kontratave pa tvsh të paraqitura nga operatori ekonomik nuk përmbushin vlerën e
kërkuar nga autoriteti kontraktor .
Nuk ka paraqitur vërtetim të gjëndjes financiare në vlerën 24.062.000 lek.
Nuk disponon 2 Sisteme Radiokomunikimi pasi ka marrë pjesë në dy lote.
Nuk disponon AKEP për Qarkun Shkodër.
Certifikata e titullarit dhe drejtuesit teknik të subjektit janë ta pavlefshme pasi u ka kaluar
afati.

4. Kërkojmë shtimin e arsyeve të skualifikimit për shoqërinë Nazeri 2000 sh.p.k për aryet se:
-

-

Përvec kontratave të realizuara me Ujësjellës Lushnjë sh.a të gjitha kontratat e tjera të
paraqitura nga operatori ekonomik nuk janë objekt i rëndësisë së vecantë.
Vlera e kontratave pa tvsh të paraqitura nga operatori ekonomik nuk përmbushin vlerën e
kërkuar nga AK në kriteret e vecanta të kualifikimit.
Nuk dispoonon Dedektor
Dokumenti datë 28.04.2014 (BatchSëiftAcks-04570467) i paraqitur nga operatori ekonomik
është një dokument me gjuhë të huaj i pa përkthyer në gjuhën shqipe.
Vlera e vërtetimeve bankare për gjendjen financiare janë më pak se 46.796.400 lekë.
Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vvendore për vitin 2014 për Bashkinë
Librazhd.
Kontrata e bashkëpunimit të nënshkruar nga bashkimi i operatorëve ekonomikë Nazeri 2000
dhe Aulona Pol 1 nuk është e rregullt pasi përqindjet nuk janë në përputhje me përqindjen e
pjesmarrjes në kapacitete.
Nuk disponon 4 Sisteme Radiokomunikimi për të gjitha lotet në të cilat ka marrë pjesë

5. Kërkojmë shtimin e aryeve të skualifikimit për shoqërinë Aulona Pol 1 për aryet se:
-

Vlera e vërtetimeve bankare janë më pak se 35.654.400 lekë.
Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e energjisë elektrike për muajin Tetor 2015
Nuk ka plotësuar kriterin për shërbime të mëparshme të ngjashme për objekte të rëndësisë së
vecantë (objekte energjitike publike dhe ujësjellsa) kategoria 1.3A
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-

Nuk ka paraqitur deklaratë se punonjësit e stafitqë do të kryejnë shërbimin do të jenë me
eksperiencë.
Nuk ka paraqitur deklaratë se do të garantojë funksionimin e sallës operative 24 orë në 24 pa
ndërprerje
Nuk disponon 7 dedektorë
Nuk disponon AKEP për Qarkun Shkodër
Drejtuesi Teknik i kësaj shoqërie z. Sotir Lito nuk figuron i siguruar në lispagesat e muajve
Janar Shtator 2015.
Nuk ka paraqitur vërtetim për pagesën e taksavevendore për Bashkinë Rrëshen
Nuk disponon 3 Sisteme Radiokomunikimi

6. Kërkojmë shtimin e aryeve të skualifikimit për shoqërinë NSS për arsyet se:
-

Vlera e faturave tatimore dhe kontratave nuk përmbushin kriterin e vecantë të kualifikimit.
Nuk ka paraqitur vërtetim bankar në vlerën e kërkuar nga AK.
Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2015 për Bashkinë
Durrës.
Nuk disponon AKEP për Qarkun Shkodër
Nuk ka 3 Sisteme Radiokomunikimi për tre lote në të cilat ka marrë pjesë

II.4. Në datën 18.01.2016 me shkresën nr.235 prot autoriteti kontraktor ka vendosur pranimin e
pjesshëm të ankesës së paraqitur prej operatorit ekonomik ankimues sa i takon pretendimit për
vëretimin e OSHEE dhe vërtetimin për pagesën e taksave vendore por duke lënë në fuqi vendimin e
KVO-së sa i takon arsyes tjetër të skualifikimit atë të ofertës së pallogjikshme juridikisht dhe
ekonomikisht.
II.5. Në datën 21.01.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.6. Operatori Ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat se:
-

-

Ka paraqitur vërtetim të detyrimeve vendore për vitin 2014 dhe 2015 vetëm për Tiranën, për
rrethet e tjera ku ushtron aktivitet sipas QKR ka paraqitur vërtetim për vitin 2015 pra
mungojnë vërtetimet për shlyerjen e detyrimeve vendore për vitin 2014.
Mungon Vërtetimi i OSHEE për rrethet Berat, Vlorë, Gjirokastër, Korcë, Peshkopi, Kukës,
Elbasan,Fier, Lacc, Shkodër.
Mungon deklarata për funksionimin e sallës operative me 24 orë pa ndërprerje të energjisë
elektrike.
Oferta ekonomike e pallogjikshme ekonomiksht dhe juridikisht (në ofertën ekonomike
shpenzimet për veshmbatjke, logjistik dhe fitim janë deklaruar 0 lekë)

II.7. Në datën 12.01.2016, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
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II.7.1 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:
-

-

-

-

Sa i takon taksave vendore, kemi paraqitur dokumentin me emërtimin “13 Vërtetim Taksa
Bashkie 2014-2015”në të cilin kemi paraqitur të gjitha vërtetimet për taksat bashkiake
përkatësisht vërtetim nga Bashkia Tiranë, Kavajë,Korcë,Berat, Elbasan, Fier,Gjirokastër,
Kukës, Lacc, Peshkopi, Shkodër, Vlorë, Librazhd,Krujë të cilët vërtetojnë shlyerjen e
detyrimeve për vitin 2014 dhe 2015 sipas periudhës që ka qenë ushtrimi i aktivitetit nga ana e
shoqërisë sonë. Pretendimi i AK nuk qëndron pasi shoqëria jonë për vitin 2014 nuk ka
ushtruar aktivitet sipas QKR për të gjitha rrethet të cilat i korenspondojnë vetëm vitit 2015.
Nga ana jonë janë paraqitur në total 15 vërtetime të lëshuara nga njësitë administrative në
përputhje me ushtrimin e aktivitetit sipas QKR të cilët vërtetojnë se nga ana e shoqërisë janë
shlyer të gjitha detyrimet vendore.
Në lidhje me vërtetimin e OSHEE nga ana jonë është paraqitur vërtetimi nr.8749 prot datë
27.04.2015 ku shprehet se nga ana e shoqërisë sonë nuk ka detyrime ndaj OSHEE deri në
datën 27.11.2015 duke përfshirë edhe faturën e muajit Tetor 2015.
Në lidhje me deklaratën për funksionimin e sallës operative 24 orë në 24 pa ndërprerje të
energjisë elektrike nuk qëndron pasi në dokumentat e tenderit kemi paraqitur dokumentin e
emërtuar “20 Deklaratë për furnizim energjie Nazeri 2000 Loti 4) në të cili nga ana e
shoqërisë sonë është shprehur në mënyrë të qartë se për tenderin me objekt loti 4 nga ana e
shoqërisë sonë garantohet furnizimi me energji elektrike për sallën operative edhe në rast
ndërprerjesh të energjisë elektrike.
Në lidhje me pretendimin e AK për ofertë ekonomike të pallogjikshme juridikisht dhe
ekonomikisht nuk qëndron pasi nga ana jonë janë përmbushur të gjitha shpenzimet e
detyrueshmë ligjore në përputhje me ligjin. Kemi parashikuar shpenzimet e nevojshme në
përputhje me dispozitat ligjore për sa i përket zërave shpenzime për veshmbathje dhe
logjistikë si dhe fitimin të cilat janë parashikuar në bazë të cmimeve të tregut, konkurencës së
lirë dhe gjendjeve të shoqërisë.

2. Nga ana e AK duhet të mbetete skualifikuar shoqëria Toni-Security, pasi kjo shoqëri nuk
përmbush të gjitha shpenzimet e detyrushme ligjore si pagë minimale, shtesa turni,sigurime
shoqërore, shëndetësore, armatim.Ofertat e tyre janë nën koston ligjore.
3. Nga ana e AK duhet të mbeten të skualifikuara shoqëritë Toni Security, Firdeus Security,
Eurogjici Security, NSS pasi këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën për “Xhiroja mesatare vjetore
për tre vitet e fundit financiar (2012,2013,2014)duhet të ketë një vlerë jo më të vogël se 233,900,000
lekë, kur konkuron për lote: Loti I 55.700.00,Loti II 144.800.000 lekë, Loti III 16.700.000 lekë, Loti
IV 16.700.000 lekë. Vlera e xhiros që kanë këto shoqëri nuk përmbush vlerën e kërkuar nga AK sipas
pjesës takuese.
4. Nga ana e AK duhet të mbeten të skualifikuara shoqëritë Toni Security, Firdeus Security,
Eurogjici Security, NSS pasi këto shoqëri nuk përmbushin kërkesën për: “Operatori ekonomik
ofertues duhet të ketë kryer shërbime të mëparshme të ngjashme për objkete të rëndësisë së vecantë
(objekte energjitike publike, ujësjellësa)kat 1.3A në vlerë jo më të vogël se 187.100.000 lekëkur
konkuron për lote: për Lotin I në vlerë jo më të vogël se 44.500.000 lekë, Loti II në vlerë jo më të
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vogël se 115.850.000 lekë, Loti III në një vlerë jo më të vogël se 13.350.000 lekë dhe Loti IV në një
vlerë jo më të vogël se 13.350.000 lekë të realizuara gjatë tre viteve të fundit”.Vlera e kontratave të
ngjashme që kanë këto shoqëri nuk përmbush vlerën e kërkuar nga Ak sipas pjesëve takuese.
5. Nga ana e AK duhet të mbeten të skualifikikuara shoqëritë Toni Security, Firdeus Security,
Eurogjici Security, NSS pasi këto shoqëri nuk kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave
vendore për vitin 2014 dhe 2015 sipas kërkesave të AK.
6. Nga ana e AK duhet të mbeten të skualifikuara shoqëritë Toni Security, Firdeus Security,
Eurogjici Security, NSS pasi këto shoqëri nuk kanë paraqitur vërtetim nga OSHEE që të përmbushin
kërkesën e AK.
II.8. Në datën 18.01.2016 me shkresën nr.331/2 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.9. Në datën 26.01.2016, pala ankimuese “Nazeri 2000” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.10. Në datën 29.01.2016 dhe datë 05.02.2016, autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e
kërkuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k për kundërshtimin e skualifikimit të ofertws sw tyre me arsyetimin se: Oferta
ekonomike e pallogjikshme ekonomiksht dhe juridikisht....., 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. Nga shqyrtimi i Dokumenteve të Tenderit, Shtojca 1 “Formulari i Ofertës”, rezulton se nga
autoriteti kontraktor është përcaktuar:
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Loti II-te: Ruajtja e objektit në HEC Vau i Dejes dhe Komanit 26 vendroje) Preventiv per
shpenzimet per 26 x 5 roje = 130 roje me sherbim 24 ore nga e hena ne te diel perfshi edhe ditet e
pushimeve zyrtare:
Nr

Te dhenat

1

Paga baze

2

Shtese mbi page per turnin e II

3

Shtese mbi page per turnin e III

5

Shuma 1 + 2 + 3

6

Kontribut per sigurime shoqerore dhe dhe shendetesore(16.7%)

7

Tarife leje dhe mirembajtje arme

8

Shpenzime per uniforme

9

Shpenzime nderlidhjeje

10

Shpenzime kapacitete të tjera mbështetëse (gjenerator, dedektor etj)

11

Shpenzime Administrative

12

Fitimi i SH.R.S.F.

13

Shuma per nje Muaj per nje punonjes (pa TVSH)

14

Shuma Totale (pa TVSH) per 5 punonjes per 36 muaj

15

Shuma Totale (pa TVSH) per 130 punonjes per 36 muaj

Vlerat

TVSH
Totali me TVSH

SHËNIM: Operatorët ekonomikë krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqesin Preventivin dhe
Analizën e Çmimit me përllogaritje konkrete, në të cilën të jenë përfshirë të gjitha detyrimet ligjore
si: paga bazë, shtesat mbi pagë turni II,III, sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto armatimi,
kosto uniforme, kosto ndërlidhje, kosto për kapacitete të tjera mbështetëse (gjenerator, dedektor etj)
dhe fitimin e shoqërisë.
Te gjitha ofertat ekonomike qe nuk kane perfshire ne masen e caktuar nga legjislacioni ne fuqi,
detyrimet e sipercituara, do te skualifikohen.
III.1.3. Gjithashtu nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit të procedurës objeket ankimimi rezulton
se autoriteti kontraktor ka kërkuar që shërbimi do të kryhet me armë krahu dhe brezi.
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III.1.4. 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.1.5. 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.1.6. 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. ”
III.1.7. 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.1.8. 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.1.9. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar dhe nga kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera, konstaton se
ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k në
total janë nën koston e lejuar ligjore pasi ofertat e tyre nuk janë përllogaritur në përputhje me
detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë për
turnin e II dhe të III, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% si dhe shpenzimet për
armatim e rrjedhimisht nuk mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё
kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
Për sa më sipër pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k nuk qëndrojnë.
III.2 Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000”
sh.p.k në lidhje me shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët e tjerë ekonomikë Komisioni
sjell në vëmëndje se 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
mbrojtur. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e
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tjerë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk arrin të
realizojë 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.
Sa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” dhe “Nazeri 2000” sh.p.k në
lidhje me shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët e tjerë ekonomikë nuk do të merren në
shqyrtim nga Komisioni.
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, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k, dhe “Nazeri
2000” për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF- 14293-11-05-2015,
me objekt “Loti II: ”Ruajtja e objekteve në HEC Vau i Dejes dhe Hec Koman me 26
vendroje” me vlerë për 3 vite 289.692.000 lekë pa TVSH, për 1 vit 96.564.000 lekë pa
TVSH , zhvilluar më datë 16.12.2015 nga autoriteti kontraktor, Kesh sh.a.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 70 Prot; Datë 21.01.2016

Nr. 99 Prot; Datë 26.01.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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