REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
Adresa: Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr.3, Kati II, Tiranё, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 851

Nr.645/4 prot

Tiranë, më 11.07.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
Rr. “Adem Jashari”, Lagj.8, H.10, Pall. 4, Ap.3,

TIRANË
Operatorit Ekonomik “Hoxha” sh.p.k.
Lagja “Sule Papri”, pallati 123,

ELBASAN
Drejtorisё Nr. 2 tё Punёtorёve tё Qytetit
TIRANË

Pёr dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
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. 184, datë 17.03.2010,
“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, VKM nr. 1, datё 10.01.2007
“Pёr rregullat e prokurimit Publik”, i ndryshuar, VKM nr. 445, datë
11.07.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji nr.
7961, datё 12.07.1995 “Kodi i Punёs”, VKM nr. 1114, datё 30.07.2008
“Pёr disa çёshtje nё zbatim tё ligjit nr. 7703, datё 11.05.1993 “Pёr
sigurimet shoqёrore nё Republikёn e Shqipёrisё”.
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Nё datёn 11.07.2013 Komisioni i Prokurimit Publik i mbledhur në prani të Kryetarit, dhe
të anëtarëve, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 645
prot., datë 23.05.2013, të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., me seli në
Tiranё si dhe ankesёn nr. 653 prot., datё 24.05.2013 tё operatorit ekonomik “Hoxha”
sh.p.k., me seli nё Elbasan për procedurën e prokurimit “Kёrkesё pёr propozim” me
objekt: “Shёrbimi i ruajtjes dhe sigurisё fizike me roje private”, me fond limit 4.033.800
lekë (pa T.V.SH.), të zhvilluar në datë 29.04.2013 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Nr. 2
e Punёtorёve tё Qytetit tё Tiranёs.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe operatori ekonomik “Hoxha” sh.p.k.,
Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se subjektet ankimuese kanё 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.
Në këto kushte ankesat i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i tyre është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:


operatorёt ekonomikё ankimues kanё paraqitur fillimisht ankesë, pranë autoritetit
kontraktor dhe më pas kanё paraqitur ankesë, me tё njёjtin 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;



kanё 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 të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe tё operatorit ekonomik
“Hoxha” sh.p.k.
Nga shqyrtimi i ankesёs, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në
lidhje me këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik
ankimues dhe autoriteti kontraktor, konstatojmë si vijon:


Në datë 12.04.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit: “Shёrbimi i ruajtjes dhe
sigurisё fizike me roje private”;



Nё datё 29.04.2013 ёshtё zhvilluar procedura e mёsipёrme e prokurimit nё tё cilёn
kanё marrё pjesё operatorёt ekonomikё si vijon:
1. “Trezhnjeva” sh.p.k. – 3.537.494 lekё (pa tvsh) – ofertё e kualifikuar;
2. “Mandi 2K” sh.p.k. – 3.512.479,97 lekё (pa tvsh) – ofertё e skualifikuar;
3. “A 2000” sh.p.k. – 3.691.976 lekё (pa tvsh) – ofertё e kualifikuar;
4.

“Hoxha” sh.p.k. – 3.710.052 lekё (pa tvsh) – ofertё e skualifikuar;

5.

“Eurogjici Security” sh.p.k. – 3.842.148 lekё (pa tvsh) – ofertё e kualifikuar;
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Nё datё 06.05.2013 ankimuesit janё njoftuar nga autoriteti kontraktor pёr
kualifikimin pёrfundimtar tё ofertave tё paraqitura nё kёtё procedurё prokurimi,
nёpёrmejt mesazhit elektronik tё dёrguar nё llogaritё e shoqёrive;



Nё datё 08.05.2013 shoqёria “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesё pranё
autoritetit kontrator, duke kёrkuar skualifikimin e shoqёrive “Trezhnjeva” sh.p.k.,
“A 2000” sh.p.k. dhe “Hoxha” sh.p.k., pasi oferta e paraqitura nga kёto shoqёri
janё nёn koston minimale ligjore;



Nё datё 10.05.2013 shoqёria “Hoxha” sh.p.k. ka paraqitur ankesё pranё autoritetit
kontrator duke kёrkuar kualifikimin nё kёtё procedurё prokurimi, si oferta mё e
sukseshme ekonomikisht dhe teknikisht si dhe skualifikimin e shoqёrive
“Trezhnjeva” sh.p.k., “A 2000” sh.p.k. dhe “Hoxha” sh.p.k., pasi ofertat e
paraqitura nga kёto shoqёri janё nёn koston minimale ligjore;



Nё datё 13.05.2013, me shkresё nr. prot., 609, marrё nga ankimuesi nё datё
15.05.2013, autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje shoqёrisё “Hoxha” sh.p.k.,
duke refuzuar ofertёn;



Nё mungesё tё njё pёrgjigje tё autoritetit kontraktor, shoqёria “Eurogjici Security”
sh.p.k., nё datё 23.05.2013, ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik. Nga shoqёria “Eurogjici Security” sh.p.k. nё formularin e ankesёs sё
paraqitur kёrkohet skualifikimi i shoqёrive “Trezhnjeva” sh.p.k., “A 2000” sh.p.k.
dhe “Hoxha” sh.p.k., pasi oferta e paraqitura nga kёto shoqёri janё nёn koston
minimale ligjore;



Nё datё 24.05.2013 shoqёria “Hoxha” sh.p.k. ka paraqitur ankesё pranё Komisionit
tё Prokurimit Publik duke kёrkuar kualifikimin nё kёtё procedurё prokurimi, si
oferta ekonomikisht dhe teknikisht mё e sukseshme si dhe skualifikimin e
shoqёrive “Trezhnjeva” sh.p.k., “A 2000” sh.p.k., pasi ofertat e paraqitura nga kёto
shoqёri janё nёn koston minimale ligjore;



Nё datё 24.05.2013 Komisioni i Prokurimit Publik ka bёrё pezullimin e procedurёs
sё prokurimit dhe i ka kёrkuar autoritetit kontraktor njё informacion tё hollёsishёm
nё lidhje me pretendimet e ankimuesёve, shoqёruar ky me njё CD tё ofertave
ekonomike tё paraqitura nga shoqёritё pjesёmarrёse;



Autoriteti kontraktor, nё infomacionin e paraqitur pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik nё datё 05.06.2013, nuk pёrfshin CD-nё e ofertave ekonomike tё
operatorёve ekonomikё, pjesёmarrёs nё kёtё procedurё prokurimit;



Nё datё 18.06.2013, me shkresё nr. prot. 645, Komisioni i Prokurimit Publik i
kёrkon nё mёnyrё tё pёrsёritur autoritetit kontraktor qё tё paraqesё pranё tij, njё
CD tё ofertave ekonomike tё operatorёve ekonomikё;



Vetёm nё datё 10.07.2013, pёr arsye tё mosfunksionimit tё sistemit elektronik, nga
ana e Komisionit tё Prokurimit Publik, u bё i mundur shkarkimi i ofertave
elektronike tё paraqitura nga shoqёritё pjesёmarrёse nё kёtё procedurё prokurimi.
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkangjitur si dhe dokumenteve të dërguara
nga autoriteti kontraktor,
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Arsyetoi:
Pёrsa i pёrket pretendimit tё parashtruar nga shoqёria “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe
shoqёria “Hoxha” sh.p.k. duke qenё se:
(I)

Nё Dokumentet e Tenderit tё shpallura nё portalin elektronik tё Agjencisё sё
Prokurimit Publik, pёr kёtё procedurё prokurimi, autoriteti kontraktor ka
pёrcaktuar se shёrbimi i parashikuar do tё kryhet me 13.5 roje. Fabrikёn e
asfaltit, parkingun, fronton me tre roje me tre turne, ndёrsa nё magazinё me tre
roje turni i dytё dhe i tretё. Shёrbimi i kёrkuar do tё kryhet pёr njё periudhё prej
9 muajsh nga nёnshkrimi i kontratёs;

(II)

Pёr realizimin e shёrbimit tё kёrkuar nga autoriteti kontraktor rezulton se
shoqёria “Trezhnjeva” sh.p.k. ka ofruar koston totale nё shumёn 3.537.494 lekё
(pa tvsh), shoqёria “A 2000” sh.p.k. ka ofruar koston totale nё shumёn
3.691.976 lekё (pa tvsh), shoqёria “Hoxha” sh.p.k. ka ofruar koston totale nё
shumёn 3.710.052 lekё (pa tvsh) dhe shoqёria “Eurogji Security” sh.p.k. ka
ofruar koston totale nё shumёn 3.842.148 lekё (pa tvsh) ;

(III)

Referuar VKM-sё nr. 445, datë 11.07.2012 “Për përcaktimin e pagёs minimale
në shkallë vendi”, është vendosur që paga minimale mujore për punonjësit në
shkallë vendi, e detyrueshme për t`u zbatuar nga çdo person juridik apo fizik,
vendas apo i huaj, të jetë 21.000 lekë;

(IV)

Në nenin 81, “Kodi i Punës”, është parashikuar që çdo orë pune e kryer nga ora
19.00 deri në orën 22:00, jep të drejtën e një shtesё page jo më pak se 20% dhe
çdo orë pune e kryer nga ora 22:00 deri në orën 06:00 jep të drejtën e një shtesё
mbi pagë jo më pak se 50%;

(V)

Nё VKM-nё nr. 1114, datё 30.07.2008 “Pёr disa çёshtje nё zbatim tё ligjit nr.
7703, datё 11.05.1993 “Pёr sigurimet shoqёrore nё Republikёn e Shqipёrisё”,
pika III.3 pёrcaktohet se: “Kontributi i detyrueshёm pёr sigurimet shoqёrore e
shёndetёsore i tё punёsuarit, duke filluar nga data 01.05.2009 e nё vazhdim, tё
jetё 27.9% e pagёs bruto mujore, sipas listpagesёs, ku pjesa e punёdhёnёsit tё
jetё 16,7% dhe pjesa e tё punёsuarit 11.2%”.

(VI)

Pёrveç shpenzimeve pёr pagёn e njё punonjёsi, nё koston e njё roje pёr njё
muaj duhen pёrfshirё gjithashtu edhe (i) shpenzimet e armatimit, tё
parashikuara nё Urdhrin nr. 3644, datë 07.12.2011 “Për aplikimin e tarifave në
kryerjen e shërbimeve ndaj të tretëve”, (ii) detyrimet pёr pajisjen me njё
uniformё tё rregullt, nё pёrputhje me sa parashikuar nё Urdhrin nr. 1490, datё
21.06.2001, tё Ministrit tё Rendit Publik “Pёr pёrcaktimin e uniformёs sё
punonjёsit tё shёrbimit tё shoqёrisё tё ruajtjes dhe tё sigurisё fizike”, (iii) kosto
e ndërlidhjes dhe (iv) norma minimale e fitimit për një shoqëri, sipas
legjislacionit pёrkatёs tatimor.

Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kosto e ofruar nga shoqёria “Trezhnjeva”
sh.p.k. dhe shoqёria “Hoxha” sh.p.k. nuk mjafton qё tё pёrballojё tё gjitha
shpenzimet minimale tё detyrueshme, nё pёrputhje me pёrcaktimet ligjore tё
sipёrpёrmendura.
Ndёrkohё, oferta e paraqitur nga shoqёria “A 2000” sh.p.k. i plotëson kriteret e
kualifikimit, në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor, pasi oferta e
dorëzuar prej tij ёshtё nё pёrputhje me pёrcaktimet ligjore tё sipёrpёrmendura.
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Pёrsa sa mё sipёr pretendimi i parashtraur nga shoqёria “Eurogjici Security” sh.p.k.
dhe Hoxha” sh.p.k. , qёndron.
Pёrsa më sipër, në përputhje me nenin 19/1 e në vijim të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenin 28 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.
184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,
Vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
për procedurën e prokurimit “Kёrkesё pёr propozim” me objekt: “Shёrbimi i
ruajtjes dhe sigurisё fizike me roje private”, me fond limit 4.033.800 lekë (pa
T.V.SH.), të zhvilluar në datë 29.04.2013 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Nr. 2
e Punёtorёve tё Qytetit tё Tiranёs.
2. Tё pranojё ankesёn e paraqitur nga operatori ekonomik “Hoxha” sh.p.k. pёr
procedurёn e mёsipёrme tё prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, tё anulojё vendimin e Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave
pёr kualifikimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. dhe “Hoxha” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, tё korrigjojё shkeljet e konstatuara, duke skualifikuar
shoqёrinё “Trezhnjeva” sh.p.k. dhe shoqёrinё “Hoxha” sh.p.k.
5. Ngarkohet zyra e financёs qё tё bёjё kthimin e tarifёs financiare tё paguar nga
shoqёria “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “Hoxha” sh.p.k.
6. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik, për zbatimin e vendimit.
7. Kundër këtij vendimi, palёt mund tё bёjnё ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrёveshjes administrative.
Relatoi: Denis Martopullo

KRYETAR

LEALBA PELINKU
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