REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.292/2016
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 04.05.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Safe” sh.p.k në procedurën e prokurimit
“Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-22502-01-29-2016 me objekt:
“Shërbimi privati ruajtjes dhe sigurisë fizike të godinës së Drejtorisë
së Përgjithshme të Përmbarimit dhe Zyrës Përmbarimore Tiranë”,
me fond limit 1.910.704 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn
11.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Pergjithshme e
Permbarimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k në procedurën e
prokurimit të sipërpërmendur.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Siguria” sh.p.k në procedurën e prokurimit të
sipërpërmendur.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “START 2000” sh.p.k në procedurën e
prokurimit të sipërpërmendur.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “A 2000 ” sh.p.k në procedurën e prokurimit të
sipërpërmendur.
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Ankimues:

“Safe” sh.p.k
Njësia Bashkiake Nr.II, Rruga “Bernard Bilota”, Kulla “Haëai
Tower” Nr.17, Pazar 2, Kati 1, Tiranë.
“Aulona Pol 1” sh.p.k
Sheshi Uilson ,Palalti Lura, Kati IV, Tiranё.
“Siguria” sh.p.k
Rruga “Frederik Shiroka”, Pallatet NJb Nr.7 Godina nr.14 (ishshtepia botuese 8 Nentori) Tiranё.
“ Start 2000 ” sh.p.k
Rruga BUDI,19, Tiranë.
“ A 2000 ” sh.p.k
Rruga “Hamit Shijaku” , vila 24/3 .

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit.
“Rruga e Kavajës” , 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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë qenë operatorë
ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të bashkohen e të
shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
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I.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar
në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, 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.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 29.01.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-22502-01-29-2016 me objekt: “Shërbimi privati
ruajtjes dhe sigurisë fizike të godinës së Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit dhe Zyrës
Përmbarimore Tiranë”, me fond limit 1.910.704 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 11.02.2016, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit.
II.2. Në datën 11.02.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 04.03.2016 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:
-

“Start 2000”
“Ales”
“Aulona Pol 1”
“N.S.S”
“Firdeus Security”
“Toni Security “
“Myrto Security”
“A 2000” sh.p.k
“Siguria”
“Safe” sh.p.k
“Brecani Rosp
“Alb Guardia”
Dea Security
Eurogjici Security
Global Security

1,556,740.60
1,658,398.30
1,658,398.30
1,658,398.30
1,658,398.35
1,658,398.35
1,658,398.35
1,658,398.35
1,658,398.35
1,658,398.35
1,663,261.90
1,665,819.13
1,665,828.80
1,665,828.80
1,665,828.85

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar’
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifkuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
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-

Leksi Security
Nazeri 2000
Oktapus
SSX
Snajper Security
Trezhnjeva
Arbana sh.a
Cullhaj
Flena RB

1,665,828.85
1,665,828.85
1,665,828.85
1,665,828.85
1,665,828.85
1,665,828.85
1,665,828.85
1,665,828.85
1,665,829.90

I kualifikuar
I kualifkuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualiifkuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

II.4. Në datën 04.03.2016 operatori ekonomik “Safe” sh.p.k është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet e
mëposhtme:
-

“Oferta e paraqitur eshte nen koston ligjore, ne baze te akteve ligjore ne fuqi”.

II.5. Në datën 10.03.2016 operatori ekonomik “Safe” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor me pretendimet si me poshte:
-

Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit se oferta e paraqitur eshte nen koston ligjore duke mos u
llogaritur shtesat e armatimit ne baze te Urdherit nr.3644 date 07.12.2001 “Per Aplikimin e
Tarifave ne kryerjen e Sherbimit ndaj te treteve” te Ministrise se Brendshme pasi referuar
pergjigjes se kthyer ndaj kerkeses per sqarim te bere nga AK me date 23.02.2016 ku sqarohet
per menyren e llogaritjes si dhe ne mbeshtetje te dokumentave standarte te tenderit te
publikuar nga AK ( konkretisht shtojca 1,7,9, dhe 12 te DST) ne asnje nga kerkesat apo kriteret
e vendosura nuk kerkohet qe punonjesit e sherbimit te jene te pajisur me arme apo qe ne oferta
te perllogaritet zeri arme dhe te mbahet parasysh Urdheri nr.3644 te cilin AK e permend vetem
ne Kerkesen per Sqarim dhe jo ne dokumentat standarte te tenderit, ndaj nuk mund ta perdore si
kusht skualfikimi mosrespektimin e ketij Urdheri.

-

Gjithashtu oferta e paraqitur ka respektuar dhe zbatuar legjislacionin ne fuqi dhe kerkesat e
vendosura nga AK, konkretisht : Ligji nr.75/2014 “Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizike”;
VKM nr.573 date 03.07.2013 “Per percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi”; Neni 81 te
Ligjit nr.7961 date 12.01.2015 “Per kontributet e detyrueshme dhe perfitimet nga sistemi i
sigurimeve shoqerore dhe sigurimi i kujdesit shendetesor”.
Duke iu referuar legjislacionit te sipercituar, oferta e paraqitur nuk eshte nen koston ligjore
e per rrjedhim AK duhet te kualifikoje oferten e paraqitur prej shoqerise “Safe” shpk.

II.6. Rezulton se autoriteti kontraktor nuk i ka kthyer pergjigje operatorit ekonomik ankimues
“Safe” sh.p.k në lidhje me pretendimet e parashtruara në ankesë.
II.7. Në datën 25.03.2016, pala ankimuese “Safe” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 04.03.2016 operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyen se:
-

“Oferta ekonomike eshte nen koston ligjore”.
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II.9. Në datën 11.03.2016 operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor me pretendimet si me poshte:
-

“Shoqeria “Aulona Pol 1” shpk bazuar ne te dhenat e sherbimit te kerkuar, ne Kriteret e e
Vecanta te Kualifikimit, ne legjislacionin ne fuqi, ne Rekomandimin e perbashket te Agjencise se
Prokurimit Publik dhe Komisionit te Prokurimit Publik date 01.04.2015 te perditesuar me
Rekomandimin e Komisionit te Prokurimit Publik date 12.1.2016 ka paraqitur oferten (shtojca
1) dhe analizen e kostos sic eshte kerkuar nga Autoriteti Kontraktor dhe legjislacioni ne fuqi.
Pretendimi i AK se shoqeria“Aulona Pol 1” shpk nuk ka perllogaritur shpenzimet e armatimit
nuk qendron pasi ne sherbimin e kerkuar nga AK, ne asnje rast, as ne Specifikimet Teknike , as
ne Termat e References dhe as ne dokumentat standarte te tenderit nuk eshte kerkuar qe
sherbimi i ruajtjes do te kryhet me arme zjarri. Per sa kohe qe nuk kerkohet qe sherbimi i
ruajtjes te kryhet me arme, nuk mund te perfshihen ne oferten ekonomike shpenzime armatimi”.

II.10. Në datën 15.03.2016, operatori ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k , është vënë në
dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.11. Në datën 29.03.2016, pala ankimuese “Aulona Pol 1” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.12. Në datën 04.03.2016 operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi. Operatori ekonomik
“Siguria” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor me pretendimet si me poshte:
-

Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit qe oferta e paraqitur eshte nen koston e akteve ligjore ne
fuqi duke mos u llogaritur shtesat e armatimit ne baze te Urdherit nr.3644 date 07.12.2001
“Per Aplikimin e Tarifave ne kryerjen e Sherbimit ndaj te treteve” te Ministrise se Brendshme
pasi referuar pergjigjes se kthyer ndaj kerkeses per sqarim te bere nga AK me date 23.02.2016
ku sqarohet per menyren e llogaritjes si dhe ne mbeshtetje te dokumentave standarte te
tenderit te publikuar nga AK ( konkretisht shtojca 1,7,9,11 dhe 12 te DST) nuk kerkohet qe
punonjesit e sherbimit duhet te jene te pajisur me arme ose qe OE duhet te zbatojne ne ofertat e
tyre Urdherin nr.3644 date 07.12.2001 “Per Aplikimin e Tarifave ne kryerjen e Sherbimit ndaj
te treteve” te Ministrise se Brendshme.

-

Gjithashtu oferta e paraqitur ka respektuar aktet ligjore ne fuqi si : Ligji nr.75/2014 “Per
Sherbimin Privat te Sigurise Fizike”; VKM nr.573 date 03.07.2013 “Per percaktimin e pages
minimale ne shkalle vendi”; Neni 81 i Ligjit nr.7961 date 12.01.2015 “Per Kodi i Punes i
Republikes se Shqiperise”; VKM nr.77, date 28.01.2015”Per kontributet e detyrueshme dhe
perfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqerorre dhe sigurimi i kujdesit shendetesor”.
Duke iu referuar legjislacionit te sipercituar, AK duhet te kualifikoje oferten e paraqitur prej
shoqerise “Siguria” shpk.

II.13. Në datën 15.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Siguria” sh.p.k, është vënë në dijeni në
lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
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II.14. Në datën 25.03.2016, pala ankimuese “Siguria” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.15. Në datën 04.03.2016 operatori ekonomik “Start 2000” sh.p.k është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyen për arsyen
se:
-

“Oferta ekonomike eshte nen koston ligjore”.

II.16. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik “Start 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor me pretendimet si me poshte:
-

Oferta eshte pergatitur duke zbatuar te gjitha detyrimet qe dalin nga Ligji per PP, Ligji
nr.75/2014 date 10/07/2014 “Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizike”, VKM nr.914, Kodi i
Punes dhe sipas kerkesve te DST. AK nuk ka kerkuar ne asnje kerkese te dokumentave
standarte te tenderit zerin e shpenzimeve per armatim. Nese AK gjykon se oferta e paraqitur
eshte nen koston ligjore ne baze te akteve ligjore ne fuqi, duhet t’i theksonte ato te detajaura
dhe nuk mund te skualifikohet nje oferte e suksesshme me nje “thenie abstrakte”.
Ne keto rrethana lehtesisht te verifikueshme, AK duhet te kualfikoje oferten e paraqitur prej
shoqerise “Start 2000” sh.p.k.”

II.17. Nga informacioni i AK depozituar ne KPP per kete procedure prokurimi, rezulton se në datën
15.03.2016, operatori ekonomik ankimues “Start 2000” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me
refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.18. Në datën 16.03.2016, pala ankimuese “Start 2000” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.19. Në datën 04.03.2016 operatori ekonomik “A2000” sh.p.k është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyen se:
-

“Oferta ekonomike eshte nen koston ligjore”.

II.20. Në datën 08.03.2016 operatori ekonomik “A2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor me pretendimin se :
-

“Skualifikimi i i ofertes se shoqerise eshte bere ne kundershtim me ligjin pasi ne oferte eshte
dorezuar dokumentacioni dhe zbatuar struktura e kostos te kerkuar nga Autoriteti Kontraktor
ne dokumentat e tenderit dhe jane parashikuar sakte te gjitha detyrimet minimale ligjore te
detyrueshme per kete sherbim te tilla si: VKM nr.573 date 03.07.2013 “Per percaktimin e pages
minimale ne shkalle vendi”; Ligji nr.75/2014 “ Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizike” Neni
18/ g; Neni 81 i Ligjit nr.7961 date 12.07.1995 ”Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” (i
ndryshuar); VKM nr.1114, datë 30.7.2008”Per disa çeshtje ne zbatim te Ligjit nr.7703 date
11.05.1993 ”Per Sigurimet shoqerore dhe shendetesore ne Republiken e Shqiperise ”, pika
III.3; Shpenzimet per armatimin ne baze te Ligjit nr.74/2014 date 10.07.2014, Neni 24 dhe Neni
25 germa “a” dhe Udhezimi nr.264/1 date 29.06.2015 “Per masen, kriteret, dhe procedurat per
tarifat financiare per veprimtarine e lejuar me armet” pika 1.9.”.
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Duke iu referuar legjislacionit te sipercituar, AK duhet te marre parasysh ankesen e paraqitur
dhe te kualifikoje oferten e paraqitur prej shoqerise “A2000” sh.p.k.
II.21. Në datën 15.03.2016, operatori ekonomik ankimues “A2000” sh.p.k, është vënë në dijeni në
lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti kontraktor.
II.22. Në datën 24.03.2016, pala ankimuese “A 2000” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, si dhe informacionit të autoritetit
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë “Safe” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k,
“Siguria” sh.p.k, “Start 2000” shpk dhe “A 2000” sh.p.k për kundërshtimin e skualifikimit të
ofertave të tyre me arsyetimin se “Oferta ekonomike eshte nen koston ligjore”, Komisoni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në pikën 2.3. të dokumentave të tenderit përcaktohet se Kohëzgjatja e kontratës ose afati
kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja në 10 muajose ditë
III.1.2. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të
dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi është parashikuar se”
1. Ofertuesit duhet te paraqesin nje analize te vleres se cmimit te ofertes te paraqitur, duke
specifikuar sakte te gjithe elementet qe kane marre parasysh ne llogaritjen e cmimit, si dhe
duke plotesuar te gjitha kerkesat konform ligjeve ne fuqi dhe te termave te references. (paga,
shtesa mbi page, sigurimet shoqerore, etj) bazuar ne koston mujore te kryerjes se sherbimit
te ruajtjes me roje.
III.1.3. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të tenderit të
prokurimit objekt ankimimi përcaktohet se:

procdurës së

Ky sherbim do te kryhet cdo dite turni i dyte dhe i trete dhe turni i pare per dite te shtuna, te diela
dhe dite te festave zyrtare (3.5 punonjes).
Sherbimi privat i ruajtjes dhe sigurise fizike per institucionin e Drejtorise se Pergjithshme te
Permbarimit dhe Zyra Permbarimore Tirane.
Ky sherbim do te kryhet:
 cdo dite turni i dyte dhe turni i trete.
 turni i pare per dite te shtuna, te diela dhe dite te festave zyrtare (gjithsej 3.5 punonjes).
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 Sherbimi do te kryhet ne nje vend roje.

Rojet te jene te pajisur me mjete mbrojtese, me uniforme te vecante dhe dokumenta qe vertetojne
identitetin e tyre.
Marrja ne dorezim e sherbimit do te behet me mbajtjen e nje procesverbali ku te jene te evidentuara
te gjitha problemet dhe shqetesimet.
III.1.4. Në shtojcën 11 ”Shërbimet Dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të tenderit të
procedurës objket ankimimi përcaktohet se:
-

Sherbimi privat i ruajtjes dhe sigurise fizike per institucionin Drejtoria e Pergjithshme e
Permbarimit dhe Zyra Permbarimore Tirane. Ky sherbim do te kryhet cdo dite te muajit turni i
dyte dhe i trete dhe turni i pare per dite te shtuna, te diela dhe dite te festave zyrtare (3.5
punonjes).

-

Sherbimi do te kryhet ne nje vend roje. Marrja ne dorezim e sherbimit do te behet me mbajtjen e
nje procesverbali ku te jene te evidentuara te gjitha problemet dhe shqetesimet.

-

Afatet e ekzekutimit: Afati i ekzekutimit do te filloje me lidhjen e kontrates deri me date
31.12.2016.

III.1.5. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është e
detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000 (njëzetë e
dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës
normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë) lekë”.
III.1.6. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00
deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”,
ndërsa referuar nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare
kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25% ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e
punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune, që
merret një jave para ose pas kryerjes së saj. ”
III.1.7. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar
nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015 “Pёr kontributet e
detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.
III.1.8. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet minimale të armatimit,
sipas Udhëzimit nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”;
shpenzimet e ndërlidhjes si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit tatimor.
Referuar përcaktimeve të autoritetit kontraktor në kriteret e vecanta të kualifikimit, specifikimeve
teknike , shërbimi dhe grafiku i ekzekutimit, termat e referencës rezulton se nuk është kërkuar në
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asnjë moment se rojet duhet të jenë të pajisura me armë apo e thënë ndryshe në analizën e kostos
apo në ofertën ekonomikë të përfshihen edhe shpenzimet në lidhje me armatimin.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti nuk ka vlerësuar ofertat e operatorëve
ekonomikë mbi bazën e kritereve dhe specifikimeve teknike të përcaktuara në dokumentat e
tenderit. Autoriteti kontraktor në vlerësimin e ofertave nuk mund të përdorë asnjë kriter tjetër i cili
nuk është i përfshirë në kriteret e kualifikimit të përcaktuara në dokumentat e tenderit kjo në
kuptim të nenit 55 “Kriteret e Përcaktimit të Ofertës Fituese” pika 2 e LPP i cili parashikon
shprehimisht se: Autoriteti kontraktor vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar
ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e tenderit.
III.1.9. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “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.1.10. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “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.1.11. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar si dhe nga kërkesat e përcaktuara në dokumentat e
tenderit nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera,
konstaton se ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “Safe” sh.p.k, “ Siguria” sh.p.k, dhe “A
2000” sh.p.k në total janë në koston e lejuar ligjore pasi ofertat e tyre janë përllogaritur në
përputhje me detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat
mbi pagë për turnin e II dhe të III, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% e
rrjedhimisht mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit
tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe nëligjore në fuqi.
Për sa më sipër pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Safe” sh.p.k, “ Siguria” sh.p.k,
dhe “A 2000” sh.p.k qëndrojnë.
Ndërsa lidhur me ofertat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Aulona Pol 1” sh.p.k, dhe “Start
2000” shpk, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera, konstaton se ofertat
ekonomike të këtyre operatorëve në total janë nën koston e lejuar ligjore pasi nuk janë përllogaritur
në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për pagën minimale ligjore,
shtesat mbi pagë për turnin e II dhe të III, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% e
rrjedhimisht nuk mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё
shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe nëligjore në fuqi.
Për sa më sipër pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe “Start
2000” nuk qëndrojnë.

9

Për sa më sipër në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesat e operatorëve ekonomik “Safe” sh.p.k, “ Siguria” sh.p.k, dhe “A 2000”
sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-22502-01-292016 me objekt: “Shërbimi privati ruajtjes dhe sigurisë fizike të godinës së Drejtorisë së
Përgjithshme të Përmbarimit dhe Zyrës Përmbarimore Tiranë”, me fond limit 1.910.704
lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 11.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Pergjithshme e Permbarimit.
2. Të mos pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe “Start 2000”
për procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Safe” sh.p.k, “ Siguria” sh.p.k, dhe “A 2000” sh.p.k duke i kualifikuar këto
operatorë.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Safe” sh.p.k, “ Siguria” sh.p.k, dhe “A 2000” sh.p.k ” 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.561 prot; Datë 16.03.2016
Nr. 671 Prot; Datë 25.03.2016
Nr. 712 Prot; Datë 29.03.2016

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Nr. 651 Prot; Datë 24.03.2016
Nr. 683 Prot; Datë 25.03.2016

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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