REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 928/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 06.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e ofertës së
operatorëve ekonomikë “Jaguar” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k
në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF50800-09-26-2016 me objekt: “Shoqërimi i vlerave monetare të
DRSHTRR Tiranë me roje fizike të sigurisë private”, me fond limit
1,714,526.00 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn 20.10.2016, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit
Rrugor Tiranë.

Ankimues:

“Oktapus Security” shpk.
Rruga “Bardhork Biba”, Old Tirana Buling

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Tiranë
Autostarda Tiranë –Durres km 7 Kashar, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
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.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 26.09.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-50800-09-26-2016 me objekt:
“Shoqërimi i vlerave monetare të DRSHTRR Tiranë me roje fizike të sigurisë private”, me fond
limit 1,714,526.00 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn 20.10.2016, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Tiranë.
II.2. Në datën 20.10.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 28.10.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
Jaguar
Eurogjici Security
Oktapus Security

799,980.00
949,940.16
1,138,219.68

I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
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Nazeri 2000
Oktapus

1,285,894.50
1,390,272.00

I kualifikuar
I kualifikuar

II.4. Në datën 02.11.2016, operatori ekonomik ankimues “Oktapus Security” sh.p.k., kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

Në datën 28.10.2016 jemi njoftuar për renditjen e ofertave ku rezulton se jemi renditur te
tretët pas operatorëve ekonomikë Jaguar dhe Eurogjici Security. Autoriteti kontraktor
është gabuar në marrjen e këtij vendimi duke kualifikuar në mënyrë të padrejtë operatorët
e mësipërm pasi ofertat e paraqitura nga këta të fundit janë nën koston minimale ligjore
të lejuar pasi nuk kanë përmbushuar kërkesat ligjore për pagën minimale ligjore,
sigurimet shoqërore , armatimit si dhe shpenzimet e tjera të nevojshme për realizimin e
shërbimit të ruajtjes sipas kërkesave të AK. Referuar DST shërbimi i kërkuar do të
realizohet cdo ditë nga ora 15:00 -18:00 përvec të dielave përeth 21.6 km në një ditë.
Bazuar në udhëzimin Nr.157 datë 01.04.2015 shoqërimi i vlerave monetare realziohet me
grup punonjësish jo më pak se 5. Ofertat e operatorëve ekonomikë më sipër janë nën
koston e lejuar ligjore pasi vec kostos për pagat e punonjësve duhet tu shtohen edhe
shpenzimet për karburant dhe shpenzime të tjera administrative të nevojshme për
realizimin e shërbimit.

II.7. Në datën 08.11.2016, me shkresën nr.1323/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Oktapus
Security” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij
nga autoriteti kontraktor si dhe është vënë në dijeni se operatori ekonomik “Jaguar” sh.p.k me
kërkesë të tij është tërhequr nga oferta dhe për këtë arsye është skualifikuar nga procedura e
prokurimit objekt ankimi.
II.8. Në datën 17.11.2016, pala ankimuese “Oktapus Security” sh.a ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor:
II.13. Nëpërmjet shkresës nr. 14069 prot., datë 23.11.2016, protokolluar me tonën me nr.2306/2
datë 01.12.2016 me objekt “Dërgim informacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentacionit të dërguar nga
autoriteti

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e palës ankimuese për skualifikimin e ofertës së operatorit
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k me argumentin “ofertë nën koston e lejuar ligjore”
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
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III.1.1. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
Per realizimin e sherbimit te ruajtjes dhe shoqerimit te vlerave monetare me Shoqeri te Ruajtjes
dhe Sigurise Fizike (SHRSF), kerkohet;
• Te pajisin rojet e shoqerimit te vlerave monetare me arme konform kerkesave te ligjit
Nr.75/2014, i miratuar ne date 10.07.2014, dhe me leje nga Ministria e Rendit Publik.
• Te pajisin rojet e shoqerimit te vlerave monetare me uniforme te njejte dalluese te miratuar
nga Ministria e Rendit Publik.
• Te pajisin rojet e shoqerimit te vlerave monetare me nje automjet te blinduar te sigurise se
larte (sipas udhezimit/eve te Ministrise se Rendit Publik), ku stafi i rojeve shoqerues te
jete i instrukturuar per cdo rast incidenti ose sulmi dhe ne gadishmeri te perhershme.
• Te pajisen rojet me sistem nderlidhje te licensuar dhe te kete grup te gatshem (qender/salle
operative).
• Sherbimi i ruajtjes dhe shoqerimit te mbuloje ruajtjen e vlerave monetare pergjate gjithe
kohes dhe rruges se transportit te tyre nga Drshtrr Tirane ne banken/bankat e caktuar pa
nderprerje. Distanca e rrugeve te pershkruara ne total do te jete afersisht 21.6 km ne nje
dite.
• Te shoqerojne vlerat monetare te arkave te Drshtrr Tirane ne banken e caktuar cdo dite
nga ora 15:00-18:00, pervec te dielave. Nje rruge per cdo dite.
• Te zbatoje me korrektesi dispozitat e ligjit Nr.75/2014 ”Per Sherbimin Privat te Sigurise
Fizike”, i miratuar ne date 10.07.2014 dhe rregulloren tip te sherbimit te ruajtjes dhe
sigurise fizike.
• Ne raste sulmi dhe/ose vjedhje te vlerave monetare, shoqeria (shrsf) eshte e detyruar te
cdemtoje vlerat monetare te grabitura gjate transportimit dhe dorezimit te tyre ne banke
ne masen 100% te sasise, kur fajesia e ngjarjes vertetohet me ekspertize dhe vendim
gjykate te formes se prere.
III.1.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet :
1.

Transporti i Vlerave Monetare

Të shoqërojnë vlerat monetare nga ora 15:00-18:00 të arkave në bankën e caktuar
cdo ditë dhe në ditët e festave zyrtare, përjashto të dielat, si më poshtë:
a. Nga zyrat e taksave të Drshtrr Kashar-Tiranë, për në
dytë, e hënë-e premte (1,5 km).

bankën e nivelit të

b. Nga zyrat e taksave të Drshtrr F.Prezë-Tiranë, për në bankën e nivelit të dytë, e
hënë-e shtunë (19,1 km).
c. Nga zyrat e taksave të Drshtrr Neshraku-Tiranë, për në bankën e nivelit të dytë,
e hënë-e shtunë (1,0 km).

Afatet e ekzekutimit: Kohëzgjatja në muaj 12 ose ditë 365, nga përfundimi i Kontratave
paraardhëse, ose duke filluar nga data e lidhjes së Kontratës me përfundim në mbarim të
Kontratës.
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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.
III.1.4. 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.1.5. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00
deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer
midis intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”, ndërsa
referuar nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare
kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25% ose me një pushim të barabartë me
kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së
kësaj pune, që merret një jave para ose pas kryerjes së saj. ”
III.1.6. 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.1.7. Referuar “Specifikimeve teknike” të kryerjes së shërbimit, të procedurës së prokurimit
objekt ankimi dhe njëherazi specifikës së procedurës së prokurimit (shoqërim i vlerave
monetare), Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në asnjë rast nuk mund të parashikojë koston
minimale ligjore për kryerjen e shërbimit në zbatim të dispozitave të sipërcituar të akteve
normative në fuqi që rregullojnë shlyerjen e detyrimeve që rrjedhin nga marrëdhëniet e punës si
edhe koston minimale ligjore të parashikuar për tarifat e armatimit. Në rastin konkret K.P.P.
gjykon se për shkak të specifikës së procedurës, oraret dhe kohëzgjatja e shërbimit të ofruar nga
operatori ekonomik ankimues nuk përfshin një kohëzgjatje të caktuar oraresh në të cilën stafi i
operatorit ekonomik ankimues do të jetë efektiv e njëherazi do të ofrojë shërbimin për shoqërimin
e vlerave monetare. Për sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në rastin konkret
nuk mund të vlerësojë nëse një ose disa oferta ekonomike të dorëzuara nga operatorët ekonomkë
pjesëmarrës në një procedurë prokurimi me objekt Shoqërim i vlerave monetare, janë nën
minimumin ligjor të lejuar. Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike të operatorit ekonomik “Eurogjici
Security” sh.p.k., K.P.P. konstaton se ky i fundit ka pasqyruar në “Formularin e Ofertës” dhe ka
parashikuar njëherazi si pjesë e ofertës ekonomike në total detyrimet ligjore që rrjedhin nga
legjislacioni në fuqi, sa i takon marrëdhënieve të punësimit.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Oktapus Security” për
skualifikimin e shoqërisë “Jaguar” sh.p.k Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i kësaj
shoqërie është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 28.10.2016, ku kjo shoqëri
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rezulton e skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e
ankimuesit.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Oktapus Security” sh.p.k
për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-50800-09-26-2016 me
objekt: “Shoqërimi i vlerave monetare të DRSHTRR Tiranë me roje fizike të sigurisë
private”, me fond limit 1,714,526.00 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn 20.10.2016, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2306 Protokolli; Datë 17.11.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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