KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 119/2016
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 07.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k nga
procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF-2197401-20-2016 me objekt: “Shërbimi i Ruajtjes dhe sigurisë fizike me
roje private të Prokurorisë dhe Gjykatës së Shkallës së Parë
Lushnje” me fond prej 1.582.396 leke (pa TVSH), zhvilluar nё
datёn 01.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Prokuroria pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje. Gjithashtu ngrihen pretendime
lidhur me operatorët ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k dhe
“Aulona Pol 1” sh.p.k.
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave për
kualifikimin e operatorëve “Force Security” sh.p.k dhe “Myrto
Security” sh.p.k nga procedura e mësipërme e prokurimit.
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k nga
procedura e prokurimit.

Ankimues:

“Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga Kavajës, Qendra Condor, Kulla H, Ap.27
Tiranë

“Elezaj” sh.p.k
L. “Xh.Nepravishta”, Rr.“Kadri Roshi”, Kati I, Zona kadastrale nr. 571
Lushnje
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“Aulona Pol 1” sh.p.k
Sheshi “Uilson”, Pallati Lura, Kati IV
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje

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, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit
kanë qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre
duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë
në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili
i ka refuzuar ato, 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.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 20.01.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor Prokuroria pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje, në sistemin elektronik tё prokurimeve të Agjencisë së
Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i
Ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të Prokurorisë dhe Gjykatës së Shkallës së Parë
Lushnje” me fond prej 1.582.396 leke (pa TVSH).
II.2. Në datën 01.02.2016 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 05.02.2016 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“Aulona Pol 1”
“Eurogjici Security”
“Nazeri 2000”
“Force Security”
“Myrto Security”
“Elezaj”
“Polsaiz”
“Buzi”

1.492.426,76 lekë, skualifikuar
1.492.426,76 lekë, skualifikuar
1.492.426,76 lekë, skualifikuar
1.508.030,51 lekë, kualifikuar
1.508.807,41 lekë, kualifikuar
1.523.522,61 lekë, kualifikuar
1.580.998,50 lekë, kualifikuar
1.581.128,28 lekё, skualifikuar

Operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k ёshtё skualifikuar pasi: “nuk ka përllogaritur
saktë ofertën, duke mos përllogaritur shtesat e pagës për ditët e pushimit javor dhe festat
zyrtare.”
Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ёshtё skualifikuar pasi: “nuk ka përllogaritur
saktë ofertën, duke mos përllogaritur shtesat e pagës për ditët e pushimit javor dhe festat
zyrtare.”
II.4. Në datën 10.02.2016 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Ankimuesi pretendon si më poshtë:
1. […] Kërkojmë kualifikimin e ofertës së shoqërisë tonë si ofertë e rregullt dhe që ka
parashikuar të gjitha detyrimet minimale ligjore të detyrueshme për këtë shërbim.
2. Kërkojmë skualifikimin e ofertave të shoqërive “Eurogjici Security” sh.p.k dhe
“Aulona Pol 1” sh.p.k pasi:
a.

nuk kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve për muajin dhjetor si
dhe

b. nuk përmbushin kërkesën për disponimin e mjeteve.
II.4.1. Nё datёn 11.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.4.2. Nё datёn 16.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
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II.5. Në datën 08.02.2016 operatori ekonomik “Elezaj” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtur kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Myrto
Security” sh.p.k dhe “Force Security” sh.p.k pasi:
1. Nuk kanë sallë operative në njësinë administrative Bashkia Lushnje
2. Kanë paraqitur ofertë nën koston ligjore.
II.5.1. Në datën 10.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën e tij.
II.5.2. Në datën 18.02.2016 operatori ekonomik “Elezaj” sh.p.k ka depozituar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtën përmbajtje si edhe në autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 12.02.2016 operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga ana e Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave, pasi oferta e kësaj shoqërie është përllogaritur saktë, në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
II.6.1. Në datën 15.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.6.2. Në datën 25.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat
pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 24.02.2016 edhe në datën02.03.2016 janë protokolluar në Komisionin e
Prokurimit Publik me nr. 213/2 prot., nr. 357/1 prot., shkresat e autoritetit kontraktor nr.
1105/1 prot., datë 24.02.2016 dhe nr 1279/1 prot., datë 29.02.2016 ku jepet informacion
lidhur me zhvillimin e procedurës së prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankesave si dhe
dokumentave e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorëve ekonomikë ankimues “Nazeri 2000”
sh.p.k dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k sipas të cilës këto shoqëri nuk kanë përllogaritur saktë
ofertën, duke mos përllogaritur shtesat e pagës për ditët e pushimit javor dhe festat zyrtare,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, rezulton se
nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar si më poshtë:
“Shënim: Formulari i ofertës duhet të shoqërohet me preventiv i cili duhet të
plotësohet në mënyrë që të kontrollohen llogaritja e të gjithë elementëve të kostos:
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paga, shtesa mbi pagë për turnet e II dhe III, ditët e festave zyrtare dhe pushimet
javore, sigurimet shoqërore dhe shëndetsore, shpenzimet për armatim, shpenzimet
për ndërlidhje, etj., të cilat duhet të jenë në përputhje me ligjin..”
Sipas shtojcës 9 “Specifikimeve teknike”, parashikohet:
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Nr Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike me roje
private, të Prokurorisë dhe
Gjykates së Shkallës së Parë
Lushnje

Fondi
limit pa
TVSH
1 582
396 Leke

Periudha
në muaj

Nr.
Rojeve

10 muaj e
3 ditë

3

Paga
mujore pa
TVSH

Vlera
totale pa
TVSH

Shenim
Operatorët ekonomik duhet të plotësojne ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe
fondin limit të përcaktuar në tabelën e dokumentave standarte të tenderit.
- Numri i rojeve për të realizuar shërbimin e Ruajtjes se Prokurorise dhe Gjykates me 3
roje me 1 vendroje sipas turneve.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me armë.
- Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e sherbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi.
Sqarim: Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e përgjithshme, për uniformat
(veshmbathjen), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj), shpenzimet për pagën e rojeve,
shtesat mbi pagën për turnin e dyta (ora 19.ºº - 22ºº), shtesat mbi pagën për turnin e tretë
(ora 22.ºº - 06ºº), shtesat mbi pagën për ditët e pushimeve dhe ditët e festave, sigurimet
shoqerore dhe shëndetesore si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në
fuqi, për 3 roje me 1 vendroje sipas turneve.
Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” rezulton se nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar:
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike, me roje private, të Prokurorisë dhe Gjykatës së
Shkallës së Parë Lushnjë.
Nr. Objekti i Prokurimit
Periudha
Nr. Rojeve Nr.Vendroje Turnet/Vendroje
në muaj
1.
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë 10 muaj e
3
1
1 (T2+T3)
fizike me roje private, të
3 ditë
Ditet e pushimit,
Prokurorisë dhe Gjykatës së
e shtune e djele
Shkallës së Parë Lushnjë.
dhe festa
(T1 + T2 + T3)
Afatet e ekzekutimit:
Afatet e ekzekutimit, janë 10 muaj e 3 ditë, nga data 27.02.2016 deri më 31.12.2016
III.1.2. 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
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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.”
III.1.3. 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”. Ndёrsa
në VKM-nё nr. 573, datë 03.7.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
thuhet se: “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. Referuar nenit 81 të “Kodit të Punës” çdo orë pune e kryer nga ora 19.00 deri në
22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi page jo më pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer midis
intervalit 2.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page jo më pak se 50%”, 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 per qind ose me një pushim të barabartë me
kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të
kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një jave para ose pas kryerjes së saj.
III.1.5. 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.1.6. 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”.
Nisur nga pretendimet e ankimuesve, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim
ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1”
sh.p.k. Nga ky shqyrtim si dhe nga përllogaritjet e kryera rezulton se, oferta ekonomike e
shoqërive “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k mjafton për kryerjen e shërbimit
sipas parashikimeve të bëra nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit dhe bazën
ligjore si më sipër cituar.
Pretendimi i operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k.
qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, se shoqëria
“Aulona Pol 1” sh.p.k nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve për muajin
dhjetor, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit të publikuara në sistemin elektronik të prokurimeve,
shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 1 , gërma “d” rezulton se nga ana e
autoritetit kontraktor Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje, është
parashikuar përmbushja e kriterit si më poshtë:
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“Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike
të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.”
III.2.2. Nga verifikimet e kryera në sistemin e prokurimeve elektronike konstatohet se në
përmbushje të kriterit sa më sipër cituar, operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k ka
paraqitur:
“Vërtetim debie nr. 2342/4 Prot datë 27.01.2016 lëshuar nga Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, me anë të së cilës vërtetohet se kërkuesi
“Aulona Pol 1” sh.p.k nga verifikimet e kryera në sistemin e faturimit […] rezulton
të ketë 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në
datën 27.01.2016, përfshirë faturën koherente të muajit dhjetor 2015.”
III.2.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht: “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.”
III.2.4. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53,
pika 3 përcakton që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
III.2.5. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së
miratuar me Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së
furnizimit me energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që:
“Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë
elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e
rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të
faturuar.
III.2.6. Referuar korenspondencës së mbajtur midis Komisionit të Prokurimit Publik dhe
Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, nga kjo e fundit është konfirmuar se, pasi
bëhen verifikimet përkatëse në sistemin e faturimit, lëshohet “Vërtetim Debie” sipas formatit
standard për të gjitha subjektet aplikuese. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë elektrike,
evidenton saktësinë e dokumentacionit, të paraqitur nga subjektet përkatëse si dhe tërësine e
kontratave, dhe në fund konkludon me lëshimin e “Vertetim Debisë” i cili konfirmon se:
1. Konsumatori nuk rezulton debitor në sistemin e furnizimit
2. Konsumatori rezulton debitor
3. Konsumatori rezulton debitor por ka lidhur akt-marrëveshje për shlyerjen e
detyrimeve me këste.
III.2.7. Sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonomikë “Aulona
Pol 1” sh.p.k ka paraqitur dokumentin për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike sipas
formatit standard lëshuar nga OSHEE si i vetmi institucion përgjegjës për verifikimin e të
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gjitha kontratave të lidhjes së energjisë elektrike të subjekteve aplikues për pajisjen me
vërtetim debie.
Në këtë kuptim me anë të dokumentacionit të paraqitur në sistemin e prokurimeve
elektronike operatori ekonomik në fjalë, ka plotësuar kriterin e vendosur nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit pasi, vërtetohet shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike, për periudhën më të fundit, para hapjes së ofertave, që
tashmë ishte maturuar.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k se shoqëria
“Aulona Pol 1” sh.p.k nuk përmbush kërkesën për disponimin e mjeteve, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 8, nga
ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Operatori ofertues duhet të disponojë minimalisht 1 (një) automjet, në emër të
shoqerisë, në pronësi apo të marra me qera, për ndërhyrje në raste emergjente,
vërtetuar me:
a. Makineri - pajisjet në pronësi të shoqërohen me kopje të noterizuar
(kontrata shitblerje para noterit/ kontrata dhurimi para noterit/etj.),
leje të qarkullimit të cilat të jenë në emër të Operatorit Ekonomik
ose të Administratorit të Operatorit Ekonomik; siguracionin,
çertifikatën e kontrollit teknik të mjetit;
b. Makineri - pajisjet me qira shoqerohen me kontratë qiraje si dhe me
aktin e pronësisë së qiradhënësit (kontrata shitblerje para noterit/
kontrata dhurimi para noterit/etj.). Kontrata e qerasë të përmbaje
objektin dhe afatin e marrjes me qera të mjeteve; leje të qarkullimit
të cilat të jenë në emër të Operatorit Ekonomik ose të
Administratorit të Operatorit Ekonomik; siguracionin, çertifikatën e
kontrollit teknik të mjetit;
ose
Në lidhje me këtë pikë është e mjaftueshme që operatori ekonomik të paraqesë një deklaratë
të firmosur të vulosur sipas tabelës të poshtëshënuar.
MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE
Operatori ekonomik:_________________________
Deklaroj se zotëron mjetet pajisjet teknike dhe asete të tjera fizike për të realizuar
kontratën me objekt:__________________________________________________

Lloji i Mjetit

Targa

Në pronësi
Nr. Lejes
qarkullimit

Nr. Shasise

Te tjera

1
2
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Dhe

Lloji i
Mjetit

Targa
e
mjetit

Me qera
Nr. Lejes
qarkullimit
Te mjetit

Nr. Shasise
Se mjetit

Nr. Kont se
qerase
(noterise)

Afati i
kontrates
qerase(Data e
fillimit dhe
mbarimit)

1
2
III.3.2. Operatori ekonomik ”Aulona Pol 1” sh.p.k ka paraqitur deklaratë mbi disponimin e
makinerive, me anë të së cilës deklarohet se kjo shoqëri zotëron në pronësi dy automjete.
Deklarata është plotësuar me të dhënat për llojet e mjeteve, targat përkatëse, lejet e
qarkullimit dhe nr. e shasive.
III.3.3. 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. Autoriteti kontraktor duhet ta konsiderojë një ofertë të vlefshme, kur
ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dokumentet e tenderit.
Mbështetur në nenin 55 pika 2 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, ku përcaktohet se : « Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e
vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e
përcaktuara në dokumentat e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është
përfshirë në dokumentat e tenderit », Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori
ekonomik « Aulona Pol 1 » sh.p.k, plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor për deklaratën
e makinerive në pronësi, të përcaktuar në dokumentat e tenderit, në përputhje me nenin 46 të
këtij ligji si më sipër cituar.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë
zbatimit të kontratës” të LPP, autoriteti kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin
e tij ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të
kontratës. KPP sjell në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht
autoriteti kontraktor ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse
cilësia e mallit do të jetë e njëjtë me cilësinë dhe specifikimet teknike të premtuar në ofertë
dhe të përcaktuar në kontratë.
Në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton penalitetet e
parashikuara në kontratë, apo detyrimet, në mbështetje të nenin 62 të LPP-së, si më sipër
cituar.
Pretendimi i operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k nuk qëndron.
III.4. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k përsa i përket
operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se,
fati i kësaj shoqërie është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 05.02.2016,
ku kjo shoqëri rezulton e skualifikuar nga procedura e mësipërme e prokurimit, e për
rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga shqyrtimi
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administrativ në KPP, nuk rezulton që operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k të
jetë ankimuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për shoqërinë
“Erurogjici Security” sh.p.k., nuk do të merren në shqyrtim.
III.5. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Elezaj” sh.p.k se operatorët ekonomikë
“Myrto Security” sh.p.k dhe “Force Security” sh.p.k
1. Nuk kanë sallë operative në njësinë administrative Bashkia Lushnje
2. Kanë paraqitur ofertë nën koston ligjore.
Komisioni i Prokurimti Publik vëren se:
III.5.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 7, është
kërkuar si më poshtë:
“Operatori ofertues duhet të ketë në dispozicion sallën operative për marrje të
sinjaleve të sistemit të radiokomunikimit, radioalarmit dhe kamerave të vëzhgimit.
Salla operative nuk kërkohet në kuptim të ngrehinës. Për plotësimin e kësaj kërkese
operatori duhet të paraqesë faturat tatimore që vërtetojnë blerjen e pajisjeve të
nevojshme për funksionimin e sallës dhe sistemit të kamerave të vëzhgimit, ose
kontratë qiraje për paisjet dhe sistemet e sallës operative. Operatori ekonomik duhet
të paraqesë vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës ku
ushtron aktivitet, për egzistencën e sallës operative të shoqërisë dhe funksionimin si
të tillë të saj. (Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën e verifikimit të paisjeve për
sallë operative dhe mjeteve të emergjencës).”
III.5.2. Në plotësim të kërkesës së mësipërme, operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k
ka paraqitur vërtetim nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier me nr.1714 prot., datë
14.12.2015, e cila konfirmon se kjo shoqëri ka Qendër Kontrolli me adresën përkatëse, të
miratuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier.
Gjithashtu edhe operatori ekonomik “Force Security” sh.p.k ka paraqitur vërtetim nga
Drejtoria Vendore e Policisë Fier me nr.1716 prot., datë 15.12.2015, e cila konfirmon se kjo
shoqëri ka Qendër Kontrolli me adresën përkatëse, të miratuar nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut Fier.
III.5.3. Në udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, pika C. “Organizimi i shërbimit në qendrën e kontrollit”pika 3 përcaktohet se:
“Qendra e kontrollit vendoset në ambientet e SHPSF-së dhe të ofrojë kapacitetin dhe
potencialin e duhur teknik për realizimin e veprimtarisë të ruajtjes dhe sigurisë fizike. Çdo
subjekt i SHPSF-së duhet të ketë në administrim qendrën e tij të kontrollit (pronësi/qira) në
çdo njësi administrative që ushtron aktivitetin e saj”.
III.5.4. Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i ndryshuar, neni 46,
gërma “b” parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
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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
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.”
III.5.5. Në nenin 53, pika 3 të LPP-së parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të
pikës 4 të këtij neni, vlerëson 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.5.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet
e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, referuar dispozitave ligjore të sipërcituara, për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet teknike në lidhje me
sallën operative, në përputhje dhe në përpjesëtim me natyrën dhe volumin e kontratës objekt
prokurimi, kapacitet i cili është vërtetuar se disponohet nga operatorët ekonomikë “Myrto
Security” sh.p.k dhe “Force Security” sh.p.k.
Përsa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik “Elezaj” sh.p.k nuk qëndrojnë.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Elezaj” sh.p.k sipas së cilës operatorët
ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k dhe “Force Security” sh.p.k kanë paraqitur ofertë nën
koston ligjore, referuar pikave III.1.1-III.1.6 të arsyetimit, Komisioni i Prokurimit Publik
mori në shqyrtim ofertat e operatorëve ekonomikë objekt ankese. Nga ky shqyrtim si dhe
nga përllogaritjet e kryera rezulton se, oferta ekonomike e shoqërive “Myrto Security”
sh.p.k dhe “Force Security” sh.p.k mjafton për kryerjen e shërbimit, referuar parashikimeve
të bëra nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit si dhe legjislacionit në fuqi.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Elezaj” sh.p.k nuk qëndrojnë.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash

Vendos
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe
“Aulona Pol 1” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me
11

objekt: “Shërbimi i Ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të Prokurorisë dhe
Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje” me fond prej 1.582.396 leke (pa TVSH),
zhvilluar nё datёn 01.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Prokuroria pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Lushnje.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Elezaj” sh.p.k për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k, duke i kualifikuar
kёta ofertues.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës
së Parë, Tiranë
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 213 Protokolli,
Datë 16.02.2016

Nr. 250 Protokolli
Datë 18.02.2016

Nr. 357 Protokolli
Datë 25.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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Mendim Kundër

Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik, Juliana Hoxha jam kundër vendimit të
shumicës së anëtarëve në lidhje me ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë
“Elezaj” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën e
prokurimit me objekt: : “Shërbimi i Ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të
Prokurorisë dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje” me fond prej 1.582.396 leke (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 01.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Prokuroria pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Lushnje.
Pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoj
I.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorëve ekonomikë ankimues se: “Në ofertat
e paraqitura prej tyre nuk kanë përllogaritur saktë ofertën, duke mos përllogaritur shtesat e
pagës për ditët e pushimit javor dhe festat zyrtare, vërej se:
I.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... .”
I.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.
I.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. Neni 81 “Shtesa Mbi Pagë” , i Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë
parashikon shprehimisht se: Çdo orë pune e kryer nga ora 1900 deri në 2200 jep të drejtën e
një shtese mbi pagë jo më pak se 20 për qind. Çdo orë pune e kryer midis intervalit 2200
dhe 600 jep të drejtë e një shtese mbi pagë jo më pak se 50 për qind.
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Ndërsa neni 87 “Puna në ditën e diel ose ne ditët e festave zyrtare” parashikon shprehimisht
se: Puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompensohet me një
shtesë page jo më pak se 25 për qind ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e
punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune,
që merret një javë para ose pas kryerjes së saj.
I.1.5. Neni 92 i Kodit të Punës i ndryshuar parashikon shprehimisht se: Kohëzgjatja e
pushimeve vjetore është jo më pak se 4 javë kalendarike gjatë vitit të punës në vazhdim. Kur
punëmarrësi nuk ka kryer një vit pune të plotë, kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara
përcaktohet në raport me kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës.
I.1.6. Nga shqyrtimi i Dokumenteve të Tenderit, në Shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të
kualifikimit”, rezulton se nga autoriteti kontraktor është kërkuar si më poshtë:
“Shënim: Formulari i ofertës duhet të shoqërohet me preventiv i cili duhet të plotësohet në
mënyrë që të kontrollohen llogaritja e të gjithë elementëve të kostos: paga, shtesa mbi pagë
për turnet e II dhe III, ditët e festave zyrtare dhe pushimet javore, sigurimet shoqërore dhe
shëndetsore, shpenzimet për armatim, shpenzimet për ndërlidhje, etj., të cilat duhet të jenë
në përputhje me ligjin..”
I.1.7 Sa mësipër, përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve, shpenzimet minimale për
pajisjen e punonjësve të shërbimit me uniformë të rregullt, pajisjen me armatim, municion
dhe mjete speciale sipas Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë.
01.04.2015 “Për Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”, shpenzimet për
ndërlidhjen(nëse kërkohet) si dhe fitimin (minimal) sipas legjislacionit në fuqi, në
përllogaritjen e kostos duhet të përfshihen dhe shpenëzimet për lejes vjetore, ditët e
festave e pushimet zyrtare në përputhje me ligjin nr.7961 datë 12.07.1995 Kodi i Punës,
Kreu IX, Kohëzgjatja e punës dhe e pushimeve, neni 76 e vijues”
I.1.8. Nisur nga parakushti i mësipërm, vlerësoj se me ofertat e operatorëve ekonomikë
ankimues nga përllogaritjet e kryera rezulton se, këta të fundit, nuk kanë respektuar
dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për ditët e festave dhe pushimit javor, lejen
vjetore në përputhje me bazën ligjore të cituar mësipër, gjё qё sjell si pasojё faktin se kёto
shoqёri, me ofertat ekonomike të dorëzuara prej tyre, nuk mundësojnë dot kryerjen e këtij
shërbimi duke respektuar të gjitha dispozitat ligjore në fuqi sikundër citohen mesipër.
Kjo përputhet me qëndrimin kohërent të mbajtura në vazhdimësi duke vlerësuar si të
rëndesishme përllogaritjen në funksion të respektimit të dispozitave ligjore në fuqi, të
shtesave mbi pagë për ditët e festave, pushimit javor, lejen vjetore bazuar në Kodin e Punës.
Rrjedhimisht, pretendimet e parashtruara prej operatorëve ekonomikë ankimues nuk
qëndrojnë.

Anëtare
Juliana Hoxha
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