KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 164/2020
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 12.05.2020, shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Ankimues:

Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të Ofertave pёr
skualifikimin e shoqërisë “Security-Korça” sh.p.k në procedurën e
prokurimit me Nr.REF-54929-03-25-2020, me objekt: “Ruajtja e
objekteve të Drejtorisë Vendore të ASHK-së Korçë”, me fond limit
3,442,840 lekë pa tvsh, zhvilluar me date 06.04.2020, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Vendore e ASHK-së Korçë.
“Security-Korça” sh.p.k
L.17, Ish UMB, Tregu SH.SH.F.P, Korçë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Vendore e ASHK-së Korçë.
Ish Uzina e Instrumentave, Rr Korçë-Maliq

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 Komisionit të Prokurimit Publik Nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të 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, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, 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.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 26.03.2020 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen zyrtare
të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me Nr.REF-54929-03-25-2020, me
objekt: “Ruajtja e objekteve të Drejtorisë Vendore të ASHK-së Korçë”, me fond limit 3,442,840
lekë pa tvsh, zhvilluar me date 06.04.2020, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Vendore e ASHKsë Korçë.
II.2. Në datën 10.04.2020 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar. Nga
vlerësimi i bërë nga KVO-ja rezulton si më poshtë:
•
•

“Security-Korça” sh.p.k
“Vaso-Security” sh.p.k

8.654,74 lekë, skualifikuar
9.400,00 lekë, kualifikuar

Operatori ekonomik “Security-Korça” sh.p.k ёshtё njoftuar nga KVO pёr arsyet e skualifikuar si
mё poshtё:
1-Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dst pika 2.3 “kapaciteti teknik”, pika 4 “Vertetim
performance mdeli-21 nga DVPQku te jepen: germa (f), oe nuk ka paraqitur grupin e gatshem 3x3
punonjës te certifikuar
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2-Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dst pika 2.3 “kapaciteti teknik”, pika 4 “Vertetim
performance mdeli-21 nga DVPQ, ku te jepen: germa (g), oe nuk ka paraqitur qendren e kontrollit
ku te jete percaktuar adresa e saj.
3-Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dst pika 2.3 “kapaciteti teknik”, pika 4 “Vertetim
performance modeli-21 nga DVPQ, ku te jepen:”germa (k),oe ka paraqitur vertetim nga DVP
Korce nr.691prot,date 06.02.2020, ku npercaktohet se drejtuesi teknik z.Ardian Shehu eshte marre
nje mase administrative.
4-Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dst pika 2.3 “kapaciteti teknik”, pika 4 “Vertetim
performance mdeli-21 nga DVPQ ku te jepen:”germa (l), oe nuk ka paraqitur punonjes me
profesion inxhinier informaticien i cili te figuroje ne listepagest e subjektit nga muaji janar.
5-Bazuar ne VKM nr.809, date 26.12.2020, ligji nr.75/2014 , paga minimae mujore eshte 39000
(tridhjetenentemije) leke, sipas analizes se bere 224.13 leore x 174 ore/muaj 38998,62 lek/muaj,
pra paga baze minimale mujore eshte me e vogel se 39000 lek/muaj.
II.3. Në datën 15.04.2020, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, nëpërmjet të cilës kundërshton skualifikimin e tij në procedurën e prokurimit.
Konkretisht pretendohet si vijon:
“ [...] Shoqeria: Sh.p.s.f “Security-Korca" Sh.p.k., bazuar ne LPP dhe VKM, Rekomandimeve te
APP-se dhe KPP-se, Ligjin Nr. 75/2014 date 10.07.2014 “Per SHPSF”, Udhezim Ministri i
Brendshem Nr. 130, date 5.3.2018 Per Shpsf-s,
1.Objekti i Procedures "Ruajtja e objekteve te Drejtorise Vendore te ASHK-se Korce" Marreveshje Kuader -me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat
12 muaj.
2. Procedurat Kerkese per propozime Tipi i Kontrates Sherbime
3. Njoftimi Perfshin Kontrate Publike Numri REF-54929-03-25-2020
4. Data e Hapjes se Tenderit 26.3.2020 08:00
5. Afati i Fundit per Pranimin e Ofertave 6.4.2020 11 :00
6. Vlera e Perllogaritur 3.442.840,00 Kohezgjatja 12 muaj Kodi CPV 79713000-5
7. Autoriteti Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce
a. E publikuar ne daten 26.3.2020 diten e enjte ne oren 08:00
b. E zhvilluar ne daten 06/04 /2020 diten e Hene ne oren 11:00
c. Faza e vleresimit te tenderit ne daten 10/04 /2020 diten e Premte/ ne oren 20:29
1.Autoriteti Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce" ne Faza e vleresimit te tenderit
ne daten 10/04 /2020 diten e Premte/ ne oren 20:29, ka vepruar ne shkeljet e kryera, ne
kundershtim si me poshte vijon.
A. LPP Nr. 9643 date 20.11.2006 i ndryshuar
B. VKM Nr.914 dt. 29.12.2014, "Per Miratimin e Rregullave ne Prokurimin Publik"
C. Ligjin Nr. 75/2014 date 10.07.2014 “Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizike”
D. Udhezim Ministri i Brendshem Nr. 130, date 5.3.2018
E. Mbi Rekomandimin e Agjencia e Prokurimit Publik dhe Komisioni i Prokurimit Publik
mbi menyren e zhvillimit te procedures se prokurimit per sherbimin privat te ruajtjes fizike,
Drejtuar: Autoriteteve kontraktore/ Operatoreve ekonomike.
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Se pari.
Nepermjet kesaj ankese duam te bejme prezent nje problem qe konsiston ne shkeljet e kryera.
Ne kundershtim te ligjit Nr. 9643, date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", te ndryshuar, Vendim
Nr. 914, date 29.12.2014 Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik te ndryshuar
Rekomandimeve te APP-se dhe KPP-se, Ligiin Nr. 75/2014 date 10.07.2014 “Per SHPSF-SE”,
Udhezim Ministri i Brendshem Nr. 130, date 5.3.2018 Per Shpsf-se, nga Autoriteti Kontraktues
Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce
1. Pretendimi i Autoritetit Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce
REASONS:-1-Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dst pika 2.3 "kapaciteti teknik", pika 4
"Vertetim performance mdeli-21 nga DVPQ ku te jepen: "germa (f), oe nuk ka paraqitur grupin
e gatshem 3x3 punonjes te certifikuar
 Autoriteti Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce ka kerkuar ne DST ne shtojca 7,
pika ,2.3 Kapaciteti teknik pika 4, Vertetim Performance Model-21 nga Drejtoria Vendore e
Policise se Qarkut ku te jepen, germa f) Subjekti te kete punonjes sherbimi (grup te gatshem) 3x3
punonjes te certifikuar.
 Autoriteti Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce ka kerkuar ne DST ne Shtojca 10
SHERBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT
Sherbimi qe kerkohet: Objekti: "Ruajtja e godines dhe e ambienteve rrethuese te godines se
institucionit me roje private" - Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha
kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)
Vendndodhja e sherbimit: Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce
Numri i

Numri i turneve

Vendrojeve

1

Numri i rojeve

Afati i levrimit

te nevojshme

3

4.98

12 muaj
Kontratat do te jepen nga momenti i lidhjes
se Marrveshjes Kuader me OE shpallur
fitues nga kjo procedure prokurimi, sipas
përcaktimit të AK me afat perfundimtar 12
muaj.

b. Shoqeria: Sh.p.s.f 'Security-Korca" Sh.p.k, eshte bazuar ne VKM nr. 914, date 29.12.2014 ku
parashikohet se: Pika 5 e nenit 26 te VKM nr. 914, date 29.12.2014 ku parashikohet se:
“Kriteret duhet te jene ne perpjesetim dhe te lidhura ngushte me aftesine zbatuese, natyren
dhe vleren e kontrates. Ne cdo rast, autoriteti kontraktor duhet te percaktoje dokumentet
konkrete qe duhet te paraqesin operatoret ekonomike per permbushjen e ketyre kritereve”.
5. Kerkesat e vecanta te kualifikimit duhet te perfshijne te gjitha kriteret specifike ne perputhje
me nenin 46 te LPP. Kriteret duhet te jene ne perpjesetim dhe te lidhura ngushte me aftesine
zbatuese, natyren dhe vleren e kontrates. Ne cdo rast, autoriteti kontraktor duhet te percaktoje
dokumentet konkrete qe duhet te paraqesin operatoret ekonornike per permbushjen e ketyre
kritereve.
Udhezim i Ministrit te Brendshem Nr. 130, date 5.3.2018, Kreu- V- Menaxhimi i Sherbimeve te
Shpsf-se germa A. Organizimi dhe drejtimi i SHPSF-se, Pika, 13. Per verifikimin e sinjaleve
elektronike per objektet qe jane lidhur me keto sisteme, SHPSF-ja detyrohet te mbaje te gatshem
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nje grup punonjesish me perberje jo me pak se 2 (dy) punonjes per cdo turn. Koha e reagimit
percaktohet ne kontraten e lidhur mes paleve.
c. Shoqeria: Sh.p.s.f “Security-Korca" Sh.p.k, bazuar ne LPP dhe VKM.
Rekomandimeve te APP-se dhe KPP-se Ligjin Nr. 75/2014date 10.07.2014 'Per SHPSF-SE'
Udhezim Ministri i Brendshem Nr. 130, date 5.3.2018 Per Shpsf-se.
1.
Duke u bazuar ne parashikimet ligjore nuk eshte parashikuar ne asnje rast se per ruajtjen
e objektit Shpsf-se duhet te kene grup te gatshem
2.
Duke u bazuar ne parashikimet ligjore dhe ne DST konkretisht ne Shtojca 1- 10 AK
kerkon ruajtie objekti me 1 vendroje me tre turne me 4,98 Numri i rojeve te nevojshme
3.
Autoritetit Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce nuk ka parashikuar grup
te gatshem ne asnje rat si ne shtojcen 1, ashtu dhe ne shtojcen 10
4.
Ju bej me dije se nje sherbim i pa paguar nuk mund te kerkohet
5.
Ne zbatim te UMB 130, date 5.3.2018 per SHPSF Pika,13. Eshte shprehur qartazi se grupi
gatshem duhet per objektet me verifikimin e sinjaleve elektronike, dhe jo per ruajtje objekti sic e
kerkoni ju.
6.
Shoqeria: Sh.p.s.f ''Security-Korca" Sh.p.k, ka paraqitur Vertetim performance modeli21 nga DVPQ Korce nr.691/1 prot, date 06.02.2020, eshte shprehur se SHPSF ne piken 5 se ka
grup te gatshem
7.
Pretendimi i Autoritetit Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce eshte i pa
bazuar ne kerkesat e LPP dhe VKM, Rekomandimeve te APP-se dhe KPP-se Ligjet dhe udhezimin
per Shpsf, dhe ne DST, nuk qendron eshte diskriminues dhe abuziv.
Se dyti;
Nepermjet kesaj ankese duam te bejme prezent nje problem qe konsiston ne shkeljet e kryera. Ne
kundershtim te ligjit Nr. 9643. date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", te ndryshuar, Vendim
Nr. 914. date 29.12.2014 Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik te ndryshuar,
Rekomandimeve te APP-se dhe KPP-se, Ligiin Nr. 7512014 date 10.07.2014 'Per SHPSF-SE'
Udhezim Ministri i Brendshem Nr. 130, date 5.3.2018 Per Shpsf-se, nga Autoriteti Kontraktues
Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce
 Pretendimi i Autoritetit Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce
REASONS:- 2-Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dst pika 2.3 "kapaciteti teknik", pika 4
"Vertetim performance mdeli-21 nga DVPQ ku te jepen: "germa (g), oe nuk ka paraqitur qendren
e kontrollit ku te jete percaktuar adresa e saj.
 Shoqeria:Sh.p.s.f ''Security-Korca" Sh.p.k, ne zbatim te Ligjit Nr. 75/2014 date
10.07.2014 'Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizike' Neni 22, Qendra e kontrollit te
SHPSF-se
1. Subjekti i licencuar per aktivitetin e sherbimit privat te sigurise fizike, ne cdo njesi
administrative qe ushtron veprimtari, duhet te kete qender kontrolli, ku te tregohet adresa e saj
fizike dhe elektronike, si dhe stema me emertimin e shoqerise,
2. Qendra e kontrollit te sherbimit kryen detyrat e drejtimit, mbikeqyrjes dhe menaxhimit te
veprimtarise se sigurise fizike.

5

3. Qendra e kontrollit duhet te jete e pajisur me mjetet e nderlidhjes, komunikimit e vezhgimit
dhe te veproje 24 ore ne dite.
Shoqeria:Sh.p.s.f ''Security-Korca"Sh.p.k ka paraqitur Vertetim performance mdeli-21 nga DVPQ
Korce nr.691/1 prot, date 06.02.2020, eshte shprehur se SHPSF ka qender kontrolli. […]
Dokumenti me Nr 4 i ngarkuar ne sistemin elektronik te app.gov.al, tregon qartazi se kjo kerkese
eshte plotesuar.
Pretendimi i Autoritetit Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce eshte i pa bazuar ne
kerkesat e LPP dhe VKM, Rekomandimeve te APP-se dhe KPP-se Ligjet dhe udhezimin per Shpsf
dhe ne DST. Pretendimi i AK per skualifikimin e shoqerise sone eshte i pa drejte diskriminues
dhe abuziv.
Se treti.
Nepermjet kesaj ankese duam te bejme prezent nje problem qe konsiston ne shkeljet e kryera, ne
kundershtim te ligjit Nr. 9643. date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", te ndryshuar, Vendim
Nr. 914. date 29.12.2014 Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik te ndryshuar
Rekomandimeve te APP-se dhe KPP-se Ligjin Nr. 75/2014, date 10.07.2014 'Per SHPSF-SE'
Udhezim Ministri i Brendshem Nr. 130. date 5.3.2018 Per Shpsf-se, nga Autoriteti Kontraktues
Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce.
Pretendimi i Autoritetit Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce
REASONS:- 3-Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dst pika 2.3 "kapaciteti teknik", pika 4
"Vertetim performance mdeli-21 nga DVPQ ku te jepen: "germa (k), oe ka paraqitur vertetim nga
DVP Korce nr. 691prot, date 06. 02.2020, ku percaktohet se drejtuesi teknik z.Ardian Shehu eshte
marre nje mase administrative.
Shoqeria: Sh.p.s.f “Security-Korca" Sh.p.k ka paraqitur Vertetim performance mdeli-21 nga
DVPQ Korce nr.691/1 prot date 06.02.2020 eshte shprehur se SHPSF

Ne zbatim te Ligjit Nr.75/2014 date 10.07.2014 'Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizike'
Neni 45 Gjoba per drejtuesin teknik
1. Per shkeljet e konstatuara per moszbatim te kerkesave te ketij ligji, sipas neneve 25, pikat
2 e 3, 26, shkronjat "b", "d", "e", "e", "f', "g", e "gj", 32, pika 2, dhe 33, pika 5, drejtuesit
teknik i jepet gjobe ne masen nga 10 000 (dhjete mije) deri ne 50 000 (pesedhjete mije) leke.
2. Te ardhurat nga keto gjoba derdhen ne Buxhetin e Shtetit.
Argumentim: Shoqeria: Sh.p.s.f “Security-Korca" Sh.p.k.
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Duke patur parasysh zbatimin e ligjit Nr. 75/2014 date 10.07.2014 'Per Sherbimin Privat te
Sigurise Fizike', Neni 45 Gjoba per drejtuesin teknik
1.
Eshte marre nje gjobe per drejtuesin teknik dhe eshte likujduar
2.
Nuk eshte marre asnje mase administrative per periudhen 2018-2019-2020 sic shprehet
dhe Vertetim performance mdeli-21 nga DVPQ Korce nr.691/lprot, date 06.02.2020
3.
Pretendimi i Autoritetit Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce eshte i pa
bazuar ne kerkesat e LPP dhe VKM, Rekomandimeve te APP-se dhe KPP-se Ligjet dhe
udhezimin per Shpsf dhe ne DST, nuk qendron eshte diskriminues dhe abuziv.
Se katerti.
Nepermjet kesaj ankese duam te bejme prezent nje problem qe konsiston ne shkeljet e kryera, ne
kundershtim te ligjit Nr. 9643. date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", te ndryshuar, Vendim
Nr. 914. date 29.12.2014 Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik te ndryshuar
Rekomandimeve te APP-se dhe KPP-se Ligjin Nr. 75/2014date 10.07.2014 'Per SHPSF-SE'
Udhezim Ministri i Brendshem Nr. 130. date 5.3.2018 Per Shpsfse, nga Autoriteti Kontraktues
Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce.
Pretendimi i Autoritetit Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce
REASONS:-4-Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dst pika 2.3 "kapaciteti teknik", pika 4
"Vertetim performance modeli-21 nga DVPQ ku te jepen: "germa (1), oe nuk ka paraqitur
punonjes me profesion inxhinier informaticien i cili te figuroje ne listepagest e subjektit nga
muaji janar.
Argumentim: Shoqeria: Sh.p.s.f "Security-Korca" Sh.p.k.
AK ka kerkuar ne shtojcen 7 dst pika 2.3 "kapaciteti teknik", pika 4 Te kete te punesuar nje
punonjes me profesion inxhinier informaticien i cili te figuroje ne liste pagesat e subjektit
nga muaji janar.
1. Duke u bazuar ne parashikimet ligjore dhe ne DST konkretish ne Shtojca 1 AK kerkon analize
per ruajtje objekti me 1 vendroje me tre tume me 4,98 roje.
2. Duke u bazuar ne parashikimet ligjore dhe ne DST konkretish ne Shtojca 10 AK kerkon ruajtje
objekti me 1 vendroje me tre turne me 4,98 roje.
3. Autoriteti Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce nuk ka parashikuar inxhinier
informaticien ne asnje rast si ne shtojcen 1, ashtu dhe ne shtojcen 10
4. Ju bej me dije se nje sherbim i pa paguar nuk mund te kerkohet
5. Po ky inxhinier cfare do te formatoje, ju kerkoni roje apo inxhiniere.
6. Kjo kerkese eshte abusive dhe diskriminuese
7. Dokumenti me Nr 38 i ngarkuar ne sistemin elektronik te app.gov.al tregon qartazi se kjo
kerkese eshte plotesuar shoqeria ka nje inxhinjer, i cili eshte me shume se nje vit i punesuar prane
kesa shoqerie.
8. Pretendimi i Autoritetit Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce eshte i pa bazuar ne
kerkesat e LPP dhe VKM, Rekomandimeve te APP-se dhe KPP-se Ligjet dhe udhezimin per Shpsf
dhe ne DST, nuk qendron eshte diskriminues dhe abuziv.
Se pesti.
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Nepermjet kesaj ankese duam te bejme prezent nje problem qe konsiston ne shkeljet e kryera, ne
kundershtim te ligjit Nr. 9643. date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", te ndryshuar, Vendim
Nr. 914. date 29.12.2014 Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik te ndryshuar
Rekomandimeve te APP-se dhe KPP-se Ligjin Nr. 75/2014date 10.07.2014 'Per SHPSF-SE'
Udhezim Ministri i Brendshem Nr. 130. date 5.3.2018 Per Shpsfse, nga Autoriteti Kontraktues
Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce.
Pretendimi i Autoritetit Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce
REASONS:- 5- Bazuar ne VKM nr.809, date 26.12.2020, ligji nr.75/2014, paga minimale
mujore eshte 39000 (tridhjetenentemije) leke, sipas analizes se bere 224.13 leke ne ore x 174
ore/muaj 38998,62 lek/muaj, pra paga baze minimale mujore eshte me e vogel se 39000 lek/muaj.
Argumentim: Shoqeria: Sh.p.s.f ''Security-Korca" Sh.p.k,
Autoritetit Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce
Shtojca 1 FORMULARI I OFERTES EKONOMIKE
1

2

3

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Njesia

Sasia

Dite

nje
vendroje

1.

Sherbimi i ruajtjes se godines se
Drejtoria Vendore e ASHK-së
Korçë per 1 vend roje me 3 turne
Çmimi Neto
TVSH (%)
Çmimi Total

4
Çmimi Njësi
1 vend roje me 3 turne ne dite.

Sqarime:
1.

Ne cmim te jene te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon
kuadri ligjor ne lidhje me licensat, uniformat, paisjen me arme dhe radiomarres,
pagat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje
me tre turne.
2.
Bashkëlidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi per nje roje dhe 1
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët
Ekonomikë duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në analizen e kostos mujore
të kryerjes së shërbimit.
Analize e kostos
Nr.

Emërtimi

1

Shpenzime për pagë bazë

2

Shtesë mbi pagë për turnin II

3

Shtesë mbi pagë për turnin III

4

Shpenzime për sigurime shoqërore dhe
shëndetësore 16.7%

Vlera (Lek)
1 roje /dite

Vlera (Lek)
1 vendroje me tre turne /dite
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Vlera totale lek pa tvsh per 1 roje ne dite
Vlera totale lek me tvsh per 1 roje ne dite
Vlera totale lek pa tvsh per 1 vendroje me tre
turne /dite
Vlera totale lek pa tvsh per 1 vendroje me tre
turne /dite



Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, datë
3.5.2017,” Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë
12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për
Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
 Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet
4.98 (Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore . Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës
shërbimi).
 Dite mesatare ne muaj (per efekt te llogaritjes se ofertes) 30.41 dite/muaj
 Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e
preventivit (si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore,),
rezultojnë të jenë nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
 Llogaritja e zerave te mos kalojë dy shifrat pas presjes dhjetore.
 Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek ( e kërkuar ne dokumentat e tenderit )
Bashkangiitur po ju ve VKM aktualisht ne fuqi ligjore
Vendim Nr. 809, Date 26.12.2018 Per Percaktimin e Pages Minimale Ne Shkalle Vendi
Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te nenit 111, te ligjit nr. 7961, date 12.7. 1995,
"Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise", te ndryshuar, te nenit 4, te ligjit nr. 10405, date
24.3.2011, "Per kompetencat per caktimin e pagave dhe te shperblimeve", me propozimin e
ministrit te Financave dhe Ekonomise, Keshilli i Ministrave VENDOSI:
1. Paga baze minimale mujore, per punonjesit, ne shkalle vendi, qe eshte e detyrueshme te zbatohet
nga cdo person, juridik a fizik, vendes ose i huaj, te jete 26 000 (njezet e gjashte mije) leke,
2. Paga baze minimale mujore jepet per 174 ore pune ne muaj, te kryera gjate kohes normale te
punes.
3. Paga baze minimale orare te jete 149 (njeqind e dyzet e nente) leke.
4. Shtesat me karakter te perhershem jepen mbi pagen baze.
5. Vendimi nr. 399, date 3.5.2017, i Keshillit te Ministrave, "Per percaktirnin e pages
minimale ne shkalle vendi", shfuqizohet. Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare
dhe i fillon efektet nga data 1 janar 2019.
1. Duke u bazuar ne parashikimet ligjore dhe ne DST konkretish ne Shtojca 1 AK kerkon analize
per ruajtje objekti me 1 vendroje me tre turne me 4,98 roje. Operatoret jane te detyruar te
paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke pasqyruar te gjitha kostot per te cilat
kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, date 3.5.2017, "Per percaktimin e pages
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minimale ne shkalle vendi", Ligji Nr. 7961, date 12. 7.1995, "Kodi i Punes i Republikes
se Shqiperise", te ndryshuar, Ligji 75/2014 "Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizike".
2. Kini harruar se VKM Nr. 399. date 3.5.2017 sic ju kerkoni eshte shfuqizuar ????
3. AK shprehet se meqese do te dali nje VKM me daten 26.12.2020 dhe operatoret ekonomike
qe nuk e dine do te skualifikohen, ja qe ndodh dhe keshtu. REASONS: Pika - 5- Bazuar ne VKM
nr.809, date 26.12.2020, ligji nr.75/2014, paga minimale mujore eshte 39000 (tridhjetenentemije)
leke. sipas analizes se bere 224.13 leore x 174 ore/muaj 38998,62 lek/muaj, pra paga baze
minimale mujore eshte me e vogel se 39000 lek/muaj.
4. Autoriteti Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce kerkon me daten 26.3.2020 ora
08:00 ne DST ne shtojcen 1 qe operatoret ekonomik duhet te llogaritin koston sipas VKM Nr.
399. date 3.5.2017, e cila eshte shfuqizuar, po me e embel eshte se vleresimi do te behet me nje
VKM e cila do te dali me daten 26.12.2020, prokurimi do te kryet me daten 06/04 /2020 diten e
Hene ne oren 11 :00
5. Autoriteti Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce vleresimin e ben me daten
10/04/2020 e Premte ne ora 20:29 turni dyte ?????
6. Sipas Ligjeve, urdherave dhe udhezimeve te gjitha institucionet do te punojne me orare te
reduktuara per shkak te pandemise, po ka dhe institucion qe punon dhe me dy turne si ASHK-se
Korce ??????
7. Shoqeria: Sh.p.s.f “Security-Korca" Sh.p.k, bazuar ne LPP-se, VKM si me poshte vijon,
Neni 28 Kontratat e sherbimeve
1. Natyra e sherbimeve duhet te shprehet qarte ne termat e references, ku perfshihen objekti,
qellimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore te sherbimit qe do te kryhet.
2. Kerkesat e vecanta te kualifikimit duhet te perfshijne te gjitha kriteret specifike, ne perputhje
me nenin 46 te LPP-se. Kriteret duhet te jene ne perpjesetim dhe te lidhura ngushte me aftesine
zbatuese, natyren dhe vleren e kontrates. Ne cdo rast, autoriteti kontraktor duhet te percaktoje
dokumentet konkrete qe duhet te paraqesin operatoret ekonomike per permbushjen e ketyre
kritereve.
Neni 31 Kriteret per vleresimin e ofertes 1. Per punet/mallrat/sherbimet qe kane specifikime te
thjeshta ose standarde teknike te mirenjohura, kriter vleresimi do te jete oferta me cmimin
me te ulet.
Neni 59 Perllogaritja e vleres limit te kontrates
1. Perllogaritja e vleres limit te kontrates behet nga njesia e prokurimit, nese kjo detyre nuk
i eshte ngarkuar nje strukture te posacme.
2. Ne perllogaritjen e vleres limit te kontrates, autoriteti kontraktor duhet t'i referohet nje
ose me shume alternativave te renditura si me poshte: cmimet e botuara nga Instituti i
Statistikave (INSTAT), ose/dhe cmime te tjera zyrtare, te njohura nga institucionet perkatese
(si per shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtise, ne manuale etj.);
ose/dhe a) cmimet e tregut; ose/dhe b) cmimet e kontratave te meparshme, te realizuara nga
vete apo nga autoritete te tjera kontraktore; ose/dhe c) cmimet nderkombetare, te botuara.
Autoriteti kontraktor, perpara nxjerrjes se urdhrit te prokurimit, duhet te dokumentoje
perllogaritjen e vleres se kontrates.
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Neni 66 Shqyrtimi dhe vleresimi i ofertave
3. Pas mbylljes se seances publike, komisioni i vleresimit te ofertave verifikon dhe vlereson
ofertat e dorezuara, duke kualifikuar vetem ato oferta, qe permbushin kriteret per kualifikim,
te percaktuara ne dokumentet e tenderit.
-Nese eshte e nevojshme, komisioni i vleresimit te ofertave kerkon sqarime nga ofertuesit, te
cilat duhet te jene me shkrim ose te reflektuara ne procesverbal.
4. Ofertat e kualifikuara verifikohen nese kane apo jo gabime aritmetike. Nese ofertat rezultojne
me gabime aritmetike korrigjohen ne menyren e meposhtme:
- Nese ka ndonje mosperputhje ndermjet cmimit per njesi dhe cmimit total, qe del nga
shumezimi i cmimit te njesise me sasine, cmimi i njesise mbizoteron dhe cmimi total
korrigjohet ne baze te tij. Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute te
te giitha korrigjimeve jane me te larta ose me te uleta se 2% e vleres se ofertes ekonomike
te ofruar.
5. Pas korrigjimit te gabimeve aritmetike, komisioni i vleresimit te ofertave verifikon nese
ofertat e vlefshme jane ose jo me cmim anomalisht te ulet sipas formules se percaktuar ne
dokumentet standarde te tenderit. Perllogaritja e ofertes anomalisht te ulet behet ne menyrat
e meposhtme:
- Ne rastin kur jane te vlefshme dy ose me pak oferta, ne perputhie me nenin 56 te LPP-se, oferta
vleresohet anomalisht e ulet kur ajo eshte ulur me shume se 25% e fondit limit te perllogaritur.
Shoqeria: Sh.p.s.f ''Security-Korca"Sh.p.k, bazuar ne LPP-se, VKM-se, Rekomandimeve te APPse dhe KPP-se ku parashikohet se oferta e paraqitur mund te korigjohet deri me 2% dhe nuk
eshte me e ulet se 25% e fondit limit sipas percaktimit te LPP-se Neni 55. Pika 1 germat
A.B.C.Ç. Pika 2 .3.4.5.Neni 56. Pika 1 germat A.B.C.Ç. Pika 2. VKM-se Nr. 914 Neni 66 Pikat
3.4.5.
Shoqeria: Sh.p.s.f ''Security-Korca" Sh.p.k, thekson faktin se AK ne DST nuk ka cituar se kujt
VKM do ti referohet po e ka lene evazive kete kerkese???? Per kete arsye jemi referuar Ligjit
te LPP-se dhe VKM- se si me lart jemi shprehur.
10. Shoqeria: Sh.p.s.f ''Security-Korca" Sh.p.k, koston e ka llogaritur duke u bazuar ne LPP,
VKM, Rekomandimeve te APP-se dhe KPP-se si dhe DST te kerkuara.
Pretendimi i Autoritetit Kontraktues Drejtoria Vendore e ASHK-se Korce eshte i pa bazuar ne
kerkesat e LPP dhe VKM, Rekomandimeve te APP-se dhe KPP-se Ligjet dhe udhezimin per Shpsf
dhe ne DST, nuk qendron eshte diskriminues dhe abuziv.”
II.5. Nëpërmjet shkresës nr. 2577/1 prot., datë 21.04.2020 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke e refuzuar ankesën.
Lidhur me arsyen e parë të skualifikimit autoriteti kontraktor ka sqaruar:
KSHA verifikoi se kriteri i kerkuar ne Dokumentat Standarte te tenderit eshte si me poshte:
Ne dst pika 2.3 "kapaciteti teknik", pika 4 "Vertetim performance modeli-21 nga DVPQ
ku te jepen: "germa (f) ku percaktohet shprehimisht se:"Subjekti te kete punonjes sherbimi (grup
te gatshem) 3x3 punonies te certifikuar".
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Per plotesimin e ketij kriteri oe ka paraqitur Vertetimin nr.691/lprot, date 06.02.2020
nga Drejtoria Vendore e Policise Korce.
Vertetimi i performances nuk e ka te specifikuar numrin e punonjesve te sherbimit te grupit
te gatshtem 3x3 punonjes te certifikuar. Sipas AK ne dst eshte kerkuar qe Vertetimi i
performances ta kete te specifikuar grupin e gatshem. Ky kriter nuk eshte plotesuar nga Oe
"Security- Korca" Sh.p.k.
Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit autoriteti kontraktor ka sqaruar:
KSHA verifikoi se kriteri i kerkuar ne Dokumentat Standarte te tenderit eshte si me poshte:
Ne dst pika 2.3 "Kapaciteti teknik", pika 4 "Vertetim performance modeli-21 nga DVPQ ku
te jepen: "germa (g) ku percaktohet shprehimisht se: "Te kete Qender Kontrolli dhe te jete e
percaktuar adresa e saj''
Per plotesimin e ketij kriteri oe ka paraqitur Vertetimin nr.691/1 prot, date 06.02.2020 nga
Drejtoria Vendore e Policise Korce.
Vertetimi i performances nuk e ka te specifikuar adresen e sakte te qendres se kontrollit ashtu sic
eshte percaktuar ne DST. Sipas Ak ne dst eshte kerkuar qe Vertetimi i performances ta kete te
specifikuar adresen e sakte te qendres se kontrollit. Ky kriter nuk eshte plotesuar nga OE
"Security- Korca" Sh.p.k.
Lidhur me arsyen e tretë të skualifikimit autoriteti kontraktor ka sqaruar:
KSHA verifikoi se kriteri i kerkuar ne Dokumentat Standarte te tenderit eshte si me poshte:
Ne dst pika 2.3 "Kapaciteti teknik", pika 4 "Vertetim performance modeli-21 nga DVPQ ku te
jepen: "germa (k) ku percaktohet shprehimisht se: "Te mos kete masa administrative per
shoqerine, titullarin e subjektit, drejtuesin teknik dhe punonjesit e sherbimit per vitin 20182019 ( konform Ligjit Nr 75/2014. Udhezim i Ministrit te Brendshem Nr.130, date 05.03.2018
"Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizike")
Per plotesimin e ketij kriteri oe ka paraqitur Vertetimin nr.691/lprot, date 06.02.2020 nga
Drejtoria Vendore e Policise Korce.
Vertetimi i performances se paraqitur nga oe percakton shprehimisht se per drejtuesin teknik Z.
Arjan Shehu eshte marre nje mase administrative. Ne Dst eshte kerkuar se ne deklaraten e
performances nuk duhet te jete marre asnje mase administrative pavaresisht se kjo mase eshte
shlyer nga shkelesi.
Lidhur me arsyen e katërt të skualifikimit autoriteti kontraktor ka sqaruar:
KSHA verifikoi se kriteri i kerkuar ne Dokumentat Standarte te tenderit eshte si me poshte:
Ne dst pika 2.3 "Kapaciteti teknik", pika 4 "Vertetim performance mdeli-21 nga DVPQ
ku te jepen: "germa (l) ku percaktohet shprehimisht se: "Te kete te punesuar nje punonjes
me profesion inxhinier informaticien i cili te figuroje ne liste pagesat e subjektit nga muaji janar".
Per plotesimin e ketij kriteri oe ka paraqitur Vertetimin nr.691/lprot, date 06.02.2020
nga Drejtoria Vendore e Policise Korce.
Vertetimi i performances se paraqitur nga oe nuk ka te pasqyruar inxhinierin informaticien.
Sipas AK ne dst eshte kerkuar qe Vertetimi i performances ta kete te specifikuar
inxhinierin informaticien. Inxhinieri eshte kerkuar vetem ne vertetimin e performances me
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arsyen se OE duhet me patjeter te kete nje vertetim performance te plote per t'i krijuar AK-se
besueshmeri. Ky kriter nuk eshte plotesuar nga OE "Security- Korca" Sh.p.k. Dokumenti
nr. 38 Vertetim per vazhdim studimesh i Z.E. Muco konkretisht student i rregullt ne
vitin e dyte akademik 2019/2020, ne studime deri diplomike ne Fakultetin e Teknologjise
Informative drejtimi Shkenca Kompjuterike prane Universitetit Nderkombetar ne Struge. Ky
vertetim tregon se Z. Enea duhet te jete ose ne shkolle, ose ne pune ne te njejten kohe. Vertetimi
i performances nuk eshte i plote dhe sipas kerkesave te vendosura nga Autoriteti
Kontraktor.
Lidhur me arsyen e pestë të skualifikimit autoriteti kontraktor ka sqaruar:
KSHA verifikoi se kriteri i kerkuar ne Dokumentat Standarte te tenderit eshte si me poshte:
Ne dst shtojca 7 , pika 2. "kriteret e vecanta te kualifikimit 1. Ofertuesi duhet te dorezoje:
germa (a). Formularin e Ofertes, sipas Shtojces 1.
KSHA verifikoi pretendimet e oe "Security-Korca" Sh.p.k., nga ku rezultoi se AK ka kerkuar
plotesimin e formularit te ofertes sipas shtojces nr. 1 te dst, e cila duhet te plotesohet nga OE
sipas kritereve ligjore.
Ne rastin kur Operatori Ekonomik kerkon sqarimin apo ndryshimin e Kerkesat e Pergjithshme
dhe ato te Vecanta te vendosura ne DST, ka patur ne dispozicion momentin procedurial te
paraqitjes se ankeses parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Ne nenin 63 pika 1/1 te
ligjit nr.9643 date 20.11.2006 "Per Prokurimin Publik", i ndryshuar, duhet te paraqesi
kerkese me shkrim prane AK dhe ne rastin kur operatori kerkon ndryshimin e kritereve apo
veren pasaktesi ne DST duhet te paraqesi ankese me shkrim prane Autoritetit Kontraktor
brenda afatit 7 ditor. Komisioni i vleresimit te Ofertave vlereson ofertat e paraqitura nga
operatoret ekonornik sipas kritereve te vendosura ne DST.
Ne lidhje me VKM Nr. 399, date 3.5.2017 qe operatori ekonornik ankimues ka paraqitur
ne ankese se eshte e shfuqizuar.
KSHA vlereson se vendosja e kesaj VKM eshte nje lapsus dhe kjo eshte vendosur vetem ne
sqarimin qe i behet operatoreve ekonomike per t'ju ardhur ne ndihme. Vendosja e VKM
nr. 399, date 3.5.2017 ne sqarimet qe i behen operatorit ekonomik nuk eshte kriter s'kualifikues.
Per kryerjen e vleresimit, KVO prane AK, ka vleresuar ne baze te VKM nr.809, date
26.12.2018 Per percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi", VKM e cila eshte ne fuqi
nga data 01 Janar 2019 e percaktuar dhe nga ana juaj ne kete ankese.
Per sa i perket ankeses se OE se prokurimi do te kryhet diten e shtune ne daten 06.04.2020,
KSHA vlereson se sipas kalendarit zyrtar te vitit 2020 data 06.04.2020 eshte dite e hene.
Ne daten 06.04.2020 eshte bere hapja e vleresimit te ofertave nga ku ka filluar
vleresimi. Sipas percaktimeve te VKM nr 914 date 29.12.2014 "Per miratimin e rregullave te
prokurimit publik”, i ndryshuar me vendimin Nr.80, date 14.02.2018, perfundimi i vleresimit
ka perfunduar brenda afatit 5 ditor ne daten 10.04.2020 qe do te thote se eshte vleresuar
dhe mbyllur ne sistemin e Agjencise se Prokurimit Publik brenda afateve ligjore.
Sipas VKM Nr.809, dt.26.12.2018, "Per percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi",
ku paga minimale behet 26.000 leke. Ligjit 75/2014, "Per sherbimin privat te sigurise
fizike", neni 18, pika g, paga e punonjesit te rolit baze te sherbimit te jete minimalisht
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50 per qind me e madhe se paga minimale e percaktuar me Vendim te Keshillit te Ministrave
dhe eshte 39.000 (tridhjete e nente mije) leke. Ligji 10382, dt.24.02.2011 per "Sigurimet
Shoqerore" Udhezimi i Ministrit te Brendshem, Nr. 130, date 5.3.2018 "Per Funksionimin
e Sherbimit Privat te Sigurise Fizike", Kodit te Punes, neni 81, pika 1 dhe 2,
1. cdo ore pune e kryer nga ora 19 00 deri ne 22 00 jep te drejten e nje shtese mbi page jo me
pak se 20 perqind.
2. cdo ore pune e kryer midis intervalit 22 00 dhe 06 00 jep te drejten e nje shtese mbi page jo
me pak se 50 per qind, paga baze mujore duhet te jete jo me pak se 39,000 leke,
Arsyetimi per nxjerrjen e pages orare qendron ne veprimin arithmetik te pjestimit te pages baze
minimale qe eshte 39000 leke/174 ore pune ne muaj, sipas VKM Nr.809, date 26.12.2018, pika
2. Sipas perllogaritjeve te OE paga orare eshte 224.13 leke/ore.
Kontrolli qe bejme ne eshte paga orare 224.13 leke/ore x 174 ore qe ka muaji, del paga
baze mujore 38,998.62 leke ne muaj. Prandaj themi qe paga haze mujore mbi te cilen jane bere
perllogaritjet tek formulari i ofertes se OE eshte me e vogel se ajo e percaktuar ne VKM dhe Ligj.
Nga sa me siper Komisioni i Shqyrtimit te Ankeses (KSHA), duke analizuar kerkesat
kualifikues te percaktuara nga Autoriteit Kontraktor per plotesimin e kapacitetit ekonomik
dhe finaciar, oferten e paraqitur nga OE per plotesimin e ketij kushti, si dhe legjislacionin ne
fuqi per sistemin ekonomiko finaciar, arsyeton se OE "Security -Korca" shpk nuk ploteson
kushtin qe lidhet me kerkesat ekonomiko-financiare.
Perfundimisht KSHA, bazuar ne kerkesat kualifikuese te percaktuara DST, dokumentacionit
te paraqitur nga OE "Security -Korca" shpk, pretendimeve te tij si dhe bazuar ne nenin
46, Kualifikim i Ofertave, te ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 "Per prokurimin publik", i
ndryshuar, arrin ne konkluzion se ankesa e OE "Security -Korca" shpk nuk qendron dhe si
rrjedhoje nuk duhet te merret parasysh.
II.6. Në datën 28.04.2020 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 11.05.2020 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 362/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 3077/1 prot., datë 08.05.2020, bashkëngjitur informacioni e
dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Security-Korça” sh.p.k se: “ Nuk
ploteson kriterin e vendosur ne dst pika 2.3 “kapaciteti teknik”, pika 4 “Vertetim performance
mdeli-21 nga DVPQ ku te jepen: germa (f), oe nuk ka paraqitur grupin e gatshem 3x3 punonjës te
certifikuar”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 4 e dokumentave
të procedurës së mësipërme të prokurimit, nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar plotësimi
i kërkesave si më poshte vijon:
“Vërtetim nga Administrata Tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për tre muajt e fundit
(minimalisht 15 punonjës) , shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig
025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore. Operatori ekonomik duhet të ketë
minimalisht 15 punonjës të siguruar në muaj, nga ku 5 punonjes sherbimi roje si dhe përgjegjës
shërbimi, drejtuesin teknik dhe administratorin.
4.Vërtetim Performance Model-21 nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut ku të jepen:
a) Të dhëna për subjektin, burimet njerëzore, mjetet, armatimi dhe automjetet.
b) Të dhëna për kontrollet e ushtruara dhe problematikat e konstatuara gjatë ushtrimit të aktivitetit
për përiudhën 2018-2019.
c) Mandimin e DVPQ lidhur me vlerësimin e performancës dhe ligjshmërisë të akaktivitetit të
subjektit.
d) Subjekti të ketë të certifikuar minimumi 15 punonjës shërbimi ku të jenë shënuar emrat e
punonjësve dhe numri i certifikatave të tyre.
e) Subjekti të ketë punonjës shërbimi (operator) të certifikuar 5 punonjes shërbimi.
f) Subjekti të ketë punonjës shërbimi (grup të gatshëm) 3x3 punonjës të çertifikuar.
g) të ketë Qendër Kontrolli dhe të jetë e përcaktuar adresa e saj.
h) Ofertuesi duhet të disponojë së paku një automjet në gjendje të gatshme në pronësi/qera.
i) Të ketë në pronësi/përdorim minimumi dy arme B1 për çdo vendroje konform ligjit.
j) Të ketë një përgjegjës shërbimi.
k) Të mos ketë masa administrative për shoqërinë, titullarin e subjektit, drejtuesin teknik dhe
punonjësit e shërbimit për vitin 2018-2019 ( konform Ligjit Nr 75/2014, Udhëzim i Ministrit të
Brendshëm Nr.130, datë 05.03.2018 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
l) Të ketë të punësuar një punonjës me profesion inxhinier informaticien i cili të figurojë në listë
pagesat e subjektit nga muaji janar.”
III.1.2. Në përmbushje të kriterit të mësipërm operatori ekonomik “Security-Korça” shpk ka
dorëzuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) dokumentacionin si më poshtë:
-

Vërtetim i Performancës për subjektin “Security Korça” shpk, lëshuar nga Drejtoria
Vendore e Policisë Korçë me Nr. 691/1 prot, datë 06.02.2020.

III.1.3. Në nenin 46 pika 1 gërma “a” dhe gërma “b” e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik i ndryshuar parashikohet se: “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
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në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e
mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim
me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
a) kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale apo
tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për të
cilat do të lidhet kontrata;
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
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.1.4. Në nenin 28 pika 5 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht: “Për të provuar kapacitetet teknike
dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.1.5. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses
të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në procedurat e prokurimit. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin
ofertat, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk
përgatiten në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme. Në mbështetje
të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon dhe vlerëson ofertat e
dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara
në dokumentat e tenderit.
III.1.6. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u
përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Autoriteti
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kontraktor do të konsiderojë një ofertë 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.1.7. Në nenin 19 “Mbikëqyrja e Veprimtarisë së SHPSF-ve” të Ligjit nr. 75/2014
“Për Shërbimin privat të sigurisë fizike”, përcaktohet shprehimisht: “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”.
III.1.8. Në nenin 20 “Kompetencat Mbikqyrëse”, të Ligjit nr. 75/2014 “Për Shërbimin privat
të sigurisë fizike”, përcaktohet shprehimisht: 1. Strukturat e Policisë së Shtetit kanë këto
kompetenca për mbikëqyrjen e veprimtarisë së SHPSF-së: a) kryejnë monitorimin, nëpërmjet
dokumentacionit, për aktivitetin e shoqërive të sigurisë fizike; b) kryejnë inspektime për
veprimtarinë e shoqërive të sigurisë fizike; c) kryejnë inspektime për mënyrën e kryerjes së detyrës
nga punonjësit e këtij shërbimi; ç) kryejnë inspektime për kriteret e mbajtjes dhe përdorimit të
armëve, sipas legjislacionit në fuqi; d) kryejnë inspektime për mbajtjen e uniformës, mjeteve
lëvizëse, si dhe mjeteve të tjera në përdorim, sipas përcaktimeve në këtë ligj; dh) bëjnë
identifikimin e shkeljeve të rregullave të shërbimit, mbajnë procesverbal konstatimi, ndjekin
procedurat për marrjen e masave administrative, vendosin gjoba në vend.
III.1.9. Bazuar në sa më sipër KPP sqaron se në një procedurë prokurimi subjekti i parë i interesuar
është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën ekonomike në përputhje me kuadrin ligjor në
fuqi dhe nga ana tjetër është autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik që plotëson
të gjitha kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit dhe që ka
përgatitur ofertën në përputhje me lex specialis.
III.1.10. Nga verifikimi i vërtetimit të performancës për subjektin “Security Korça” shpk, lëshuar
nga Drejtoria Vendore e Policisë Korçë me Nr. 691/1 prot, datë 06.02.2020, në përmbajtjen e
informacionit nuk është e shprehur, ndër të tjera, se ky operator disponon punonjës shërbimi (grup
të gatshëm) 3x3 punonjës të çertifikuar, sikurse është kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor në
gërmen “f” të pikës 4 të “Kapaciteti teknik” në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, si
më sipër cituar. Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomikë
“Security Korça” shpk me dokumentacionin e paraqitur nuk e plotëson kriterin e përcaktuar nga
autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, pasi në vërtetimet e performancës të depozituar nuk
vërtetohet diponueshmëria e punonjësve të shërbimit (grup të gatshëm) 3x3 punonjës të çertifikuar.
Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara
në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me këtë
dokumentacion. Sa më sipër, operatori ekonomik ankimues me dokumentacionin e paraqitur nuk
ka arritur të vërtetojë përmbushjen e kapacitetit teknik të kërkuar nga autoriteti kontraktor në DT.
III.1.11. K.P.P. gjykon se në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në lidhje
me kerkesat e mësipërme të autoritetit kontraktor në lidhje dokumentat e tenderit, specifikimet
teknike etj., publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, për shërbimin objekt i procedurës së
prokurimit, ka patur në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së ankesës, parashikuar
nga neni 63 pika 1/1 e LPP. Në nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
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Publik”, i ndryshuar parashikohet se: “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët
ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të
njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës
me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të
jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e
depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim
në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni”. Gjithashtu,
kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si garanci për operatorët ekonomikë të cilët kanë
paqartësi në lidhje me intepretimin e kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose mënyrës së
plotësimit të kritereve kualifikuese. Në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte paqartësi
në lidhje mbi plotësimin e kërkesave të mësipërme, ai gjithashtu ka pasur në dispozicion momentin
procedurial të paraqitjes së kërkesës për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri në pesë ditë para
dorëzimit të ofertave parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika 1 të ligjit nr.9643, datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “[…] Ofertuesi i mundshëm
mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i
përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik,
me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të
ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në
mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa
identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve
ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”.
Në përfundim të analizës së fakteve përkatëse, Komisioni arrin në konkluzionin se dokumentacioni
i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues në procedurën e prokurimit, nuk plotëson kërkesat e
autoritetit kontraktor dhe nuk mund të konsiderohet i vlefshëm e, rrjedhimisht, pretendimi i
operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.

III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Security Korça” sh.p.k për
skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se për sa kohë që pretendimi i mësipërm nuk qëndron, operatori ekonomik
“Security Korça” sh.p.k nuk përmbush kriteret e kualifikimit dhe gjendja e tij faktike juridike pas
arsyetimit të K.P.P do të vazhdojё tё jetë e skualifikuar, shqyrtimi në themel i pretendimeve të
tjera të palës ankimuese nuk ndryshojnë gjendjen juridike të këtij operatori ekonomik e për
rrjedhojë nuk do të merren në shqyrtim në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin
administrativ.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik Nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Të mospranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Security Korça” sh.p.k,
për procedurën e prokurimit me Nr.REF-54929-03-25-2020, me objekt: “Ruajtja e
objekteve të Drejtorisë Vendore të ASHK-së Korçë”, me fond limit 3,442,840 lekë pa
tvsh, zhvilluar me date 06.04.2020, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Vendore e
ASHK-së Korçë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme 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. 362 Protokolli
Datë 28.04.2020
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