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Në mbledhjen e datës 19.06.2015 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

“Skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Vrana Security
Group” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k., në procedurës së
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Blerje e
Shërbimit të Ruajtes me Roje Private” për Spitalin Rajonal
Durrës”, me fond limit 22 419 954 lekë pa TVSH, i zhvilluar
në datë 07.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal
Durrës.
“Skualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë “Vrana
Security Group” sh.p.k dhe “Toni Security” sh.p.k në
procedurën e mësipërme të prokurimit”.

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Adresa: Rruga “Adem Jashari”, Lagja 8, H.10, Pall 4, Ap.3,
Tiranë
“Nazeri 2000” sh.p.k.
Adresa: Rruga “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27,
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Spitali Rajonal Durrës
Adresa: Rr. Aleksandër Goga, L. nr.8, Durrës
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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”, 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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e
ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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, dhe
më pas kanë 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.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 objektet e
ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
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II.1. Në datën 02.02.2015, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt:
“Blerje e Shërbimit të Ruajtes me Roje Private” për Spitalin Rajonal Durrës”, me fond limit
22 419 954 lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë 07.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Spitali
Rajonal Durrës.
II.2. Në datën 28.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave. Sipas ofertave totale të dorëzuara nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës në sistemin e prokurimeve elektronike (SPE), duke respektuar shifrat pas presjes
dhjetore rezultojnë me vlerat ekonomike si më poshtë:
Toni Security
Vrana Security Group
Nazeri 2000

21.064.723,00 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar *)
21.086.295,37 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar
21.100.753,38 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar

*) Autoriteti Kontraktor ka bërë renditjen bazuar në vlerat mujore megjithëse në dokumentat
e tenderit nuk është shprehur që vlerësimi do të bëhet bazuar mbi këto vlera.
II.3. Në datën 30.04.2015, operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë.
II.3.1. Në datën 07.05.2015 me shkresën nr. 834/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
II.3.2. Në datën 11.05.2015 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
në Komisionin e Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e
bërë pranë autoritetit kontraktor konkretisht:
Autoriteti theksonte se, referuar pikës I dhe II të ankesës tuaj, në të cilën kundërshtoni
kualifikimin e shoqërive ju bëjmë me dije se shoqëritë janë kualifikuar duke marrë për bazë
cmimin për njësi më të ulët. Vlerësimi i tenderit është bërë duke iu referuar shkresës së
Agjencisë së Prokurimit Publik dhe Komisionit të Prokurimeve Publike, « Rekomandime mbi
mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për marrjen e shërbimit privat të ruajtjes
fizike » datë 01.04.2015 duke llogaritur cmimin për njësi më të ulët dhe jo duke patur
parasysh cmimin total më të ulët.
Së pari, ofertat e operatorëve janë përllogaritur dhe në total dhe jo vetëm për njësi,
rrjedhimisht dhe kontrata do të nënshkruhet me operatorin me ofertë totale më të ulët;
Së dyti, referuar kritereve të vecanta të kualifikimit, shkronja 9) autoriteti ka kërkuar
plotësimin e ofertës sipas shtojcës 1. Referuar shtojcës 1, ajo kërkon plotësimin e ofertës në
total pa Tvsh dhe cmim total me Tvsh.
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Së treti, autoriteti nuk duhej të modifikonte ofertat pasi ato janë ofertuar tashmë me vlerë
totale dhe kjo gjë nuk mund të ndryshohet dhe as të fshihet;
Së katërti, rekomandimet e KPP-së dhe APP-së theksojne se, për lehtësimin e punës së
operatorëve ekonomik në përgatitjen e ofertave, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë në
dokumentat e tenderit që operatorët ekonomik të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në
koston mujore të kryerjes së shërbimit të ruajtjes me roje dhe vlersimi të bëhet bazuar vetëm
në këtë kosto mujore. Pra, rekomandimi nuk ka theksuar që tu kërkohet operatorëve
ekonomik plotësimi i ofertave në total dhe më pas autoriteti në mënyre abuzive ti vlersojë ato
sipas kostos mujore se në këtë mënyrë del fitues shoqëria Vrana Security që i është dhënë
tenderi me negocim pa shpallje per 2 vjet me radhë.
Nëse autoriteti do ta kishte shpallur në dokumentat e tenderit, këtë variant përllogaritje pra
duke ofertuar të gjithë vetëm për njësi, atëherë autoriteti do të ishte në të drejtën e tij ti
vlerësonte ofertat dhe ti klasifikonte ato sipas cmimit për njësi, por autoriteti nuk e ka bërë
një gjë të tillë.
Së pesti, edhe sikur të pranojmë për një moment logjikën e autoritetit kontraktor, sërish
ofertat për njësi të operatorëve ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k dhe Nazeri 2000
janë oferta të hartuara në kundërshtim me ligjin dhe me grafikun e shërbimit. Për këtë arsye
duhej të ishin skualifikuar.
Së gjashti, rekomandimi i KPP-së dhe APP-së është publikuar në faqen e Agjencisë së
Prokurimit Publik në datën 01.04.2015, ndërkohë që procedura e prokurimit është publikuar
nga Autoriteti Kontraktor në datën 30.01.2015, pra mbi këtë procedurë nuk mund të ketë
efekt rekomandimi i mësipër, për më tepër që këtij rekomandimi nuk i janë dhënë efekte
prapaveprues.
Në datë 28.04.2015 u njohëm me renditjen e mëposhtme:
Vrana Security Group 44259.00 lekë kualifikuar
Toni Security 44.319 lekë kualifikuar
Nazeri 2000 44.395 lekë kualifikuar
Kundërshtojmë vlerat e publikuara në renditjen e mësipërme, pasi nuk përputhen me vlerat
totale të ngarkuara në sistem nga të treja shoqëritë, konkretisht:
Toni Security 21.064.723 lekë kualifikuar
Vrana Security Group 21.086.295,37 lekë kualifikuar
Nazeri 2000 21.100.753,38 lekë kualifikuar
Referuar nenit 53 te ligjit Nr.9643, date 20.11.2006, ndryshuar i cili thekson 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.
Nëse autoriteti kontraktor do të kishte përcaktuar në dokumentat e tenderit që operatorët
ekonomik të paraqesin oferta ekonomike bazuar vetëm në kosto mujore atëherë autoritetit do
ti jepnim të drejtë që edhe klasifikimin ta bënte mbi bazën e kostos mujore. Autoriteti nuk e ka
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bërë një gjë të tillë, për këtë arsye duhet ti qëndrojë vlersimit në kosto totale të përllogaritur
dhe të ofruara nga secili operator.
Referuar pikës 4, paragrafit 3 të "Rekomandimit të përbashkët të Agjencisë së Prokurimit
Publik dhe Komisionit të Prokurimit Publik", datë 01.04.2015, drejtuar autoriteteve
kontraktore dhe Operatorëve Ekonomik në të cilën theksohet:
"Duke qenë se periudha kohore nga data e lidhjes së kontratës deri në përfundimin e objektit
të prokurimit, në shumicën e rasteve, nuk përkon me periudhën e parashikuar në dokumentat
e tenderit lidhur me afatet e ekzekutimit të kontratës (për shkaqe të autoritetit kontraktor, ose
jashtë kontrollit të tij), rekomandojmë që autoritetet kontraktor të përcaktojnë në dokumentat
e tenderit që operatorët ekonomik të paraqesin oferta ekonomike bazuar në koston mujore të
kryerjes së shërbimit të ruajtjes me roje dhe vlerësimi të bëhet bazuar vetëm në këtë kosto
mujore. Kjo kërkesë kushtëzohet nga fakti i lehtësimit të punës së operatorëve ekonomike në
përgatitjen e ofertave, pasi është konstatuar që operatorët ekonomikë ofertojnë me periudha
kohore të ndryshme, duke mos u vendosur në kushte të barabarta".
Së pari, procedura e prokurimit është publikuar në datën 30.01.2015, pra mbi këtë procedurë
nuk ka efekt rekomandimi i mësipërm.
Së dyti, rekomandimi thekson shumë qartë se, vetëm nëse autoriteti ka përcaktuar ë
dokumentat e tenderit se vlersimi i ofertave do të bëhet mbi koston mujore mund dhe duhet të
bëjë vlersimin mbi këtë bazë.
Referuar nenit 53 të ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006, ndryshuar i cili thekson 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.
Sa më sipër kërkojmë, riklasifikim të ofertave ekonomike bazuar në ofertat totale pa tvsh.
Kundërshtojmë kualiflkimin e shoqërisë “Vrana Security Group” sh.p.k për arsye:
Operatori ekonomik ka përllogaritur në total për vendroje me shërbim të ndryshëm dhe jo
më vehte për secilën prej këtyre vendrojeve, pra ka vepruar në kundërshtim me Grafikun e
Shërbimit. Operatori ekonomik ka përllogaritur gabim ofertën ekonomike pasi ka bërë një
përllogaritje për 45 punonjës dhe një përllogaritje për 4 punonjës. Ndërkohë, sipas Grafikut
të Shërbimit duhej të përllogariste me vehte sipas vendrojeve të mëposhtme:
8 vendroje me shërbim 24 orësh me 5 roje për vendroje = 40 roje, të cilat kanë shpenzim për
Tum II+III-të duhej perllogaritje me vehte për shkak se edhe koficenti i rojeve është i
ndryshëm nga këto vendroje në krahasim me vendrojet e tjera. Operatori ekonomik nuk ka
pëllogaritur me vehte për 8 vendroje me shërbim 24 orësh.
1 vendroje me shërhim 16 orësh Turn II+III me 3.16 roje ne total, vendroje e cila ka
shpenzim për Turn II+III-të. Operatori ekonomik nuk ka perllogaritur me vehte për
1vendroje me shërbim 16 oresh me 3.16 roje në total.
1 vendroje me shërhim 8 oresh nga e hëna-premte me 1.1 roje në total, vendroje e cila nuk ka
shpenzim për Turn II+IIL Operatori ekonomik nuk ka përllogaritur me vehte për 1 vendroje
me shërbim 8 orësh nga e hëna-premte me 1.1roje.
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3 vendroje me shërbim 8 orë Turni I-rë nga e hëna-diel me 1.58 roje = 4.74 roje, vendroje e
cila nuk ka shpenzime për Turn II+III. Operatori ekonomik nuk ka përllogaritur me vehte për
3 vendroje me shërbim 8 orësh Turni I-rë nga e hëna-diel me 1.58 roje.
Referuar Grafikut të Shërbimit, përllogaritjet duhej të ishin bërë për:
8 vendroje me shërbim 24 orë (3 turne) është 5 roje për një vendroje (8 x 5 = 40 roje)
1 vendroje me shërbim 16 orë (2 turne- turni II dhe Ill) duhen 3,16 roje.
Numri i rojeve për vendroje me shërbim 8 orë (1 turn - vetëm për Administratën që punon
nga e hëna në të Premte, pra 5 ditë) është 1,1 roje për një vendroje.
Numri i rojeve për turnin e I-rë që punon të gjithë ditët e javës (7 ditë) duhen 1,58 roje.
[………………………]
Nga sa më sipër operatori nuk ka bërë përllogaritjet sipas grafikut.
Shoqëria Vrana Security nuk ka përllogaritur veçmas për:
8 vendroje me shërbim 24 orësh me 5 roje për vendroje = 40 roje, të cilat kanë shpenzim për
Tum II+III-të duhej përllogaritje me vehte për shkak se edhe koficenti i rojeve është i
ndryshëm nga këto vendroje në krahasim me vendrojet e tjera. Operatori ekonomik nuk ka
përllogaritur me vehte për 8 vendroje me shërbim 24 orësh.
1 vendroje me shërbim 16 orësh Tum II+III me 3.16 roje në total, vendroje e cila ka
shpenzim për Tum II+III-të. Operatori ekonomik nuk ka përllogaritur me vehte për 1
vendroje me shërbim 16 orësh me 3.16 roje në total.
1 vendroje me shërbim 8 orësh nga e hena-premte me 1.1 roje ne total, vendroje e cila nuk ka
shpenzim për Tum II+III. Operatori ekonomik nuk ka përllogaritur me vehte për 1 vendroje
me shërbim 8 orësh nga e hëna-premte me 1.1 roje.
3 vendroje me shërbim 8 orë Tumi I-rë nga e hëna-diel me 1.58 roje = 4.74 roje, vendroje e
cila nuk ka shpenzime për Tum II+III. Operatori ekonomik nuk ka përllogaritur me vehte për
3 vendroje me shërbim 8 orësh Turni I-rë nga e hëna-diel me 1.58 roje.
Ka përllogaritur gabim shpenzimin për armatim pasi tarifa e armatimit prej 10.700 lekë nuk
duhej pjestuar me 49 roje por për 20 roje sa edhe është kërkuar në shtojcën 12 "Termat e
Referencës".
2. Shoqëria “Vrana Security Group” sh.p.k nuk ka paguar energjinë për muajin Shkurt 2015
e vërtetuar kjo me vërtetimin lëshuar nga OSHEE për të cilën kishte afat deri në datën
31.03.2015 ndërkohë që tenderi është hapur në datën 07.04.2015. Pra shoqëria ka patur
kohën e nevojshme për të bërë pagesën dhe për tu pajisur me vërtetim.
Për sa më sipër, kërkojmë skualifikimin e shoqërisë “Vrana Security Group” sh.p.k.
Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k. për arsye:
Operatori ekonomik ka përllogaritur në total dhe jo me vehte për secilën vendroje, pra ka
vepruar në kundërshtim me Grafikun e Shërbimit. Ndërkohë, sipas Grafikut të Shërbimit
duhej të përllogariste me vehte sipas vendrojeve të mëposhtme:
[…………………………………..]
8 vendroje me shërbim 24 orësh me 5 roje për vendroje = 40 roje, të cilat kanë shpenzim për
Tum II+III-të duhej përllogaritje me vehte për shkak se edhe koficenti i rojeve është
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indryshëm nga këto vendroje në krahasim me vendrojet e tjera. Operatori ekonomik nuk ka
përllogaritur me vehte për 8 vendroje me shërbim 24 orësh.
1 vendroje me shërbim 16 orësh Tum II+III me 3.16 roje në total, vendroje e cila ka
shpenzim për Tum II+III-të. Operatori ekonomik nuk ka përllogaritur me vehte për 1vendroje
me shërbim 16 orësh me 3.16 roje në total.
1 vendroje me shërbim 8 orësh nga e hëna-premte me 1.1 roje në total, vendroje e cila nuk ka
shpenzim për Tum II+III. Operatori ekonomik nuk ka përllogaritur me vehte për 1 vendroje
me shërbim 8 orësh nga e hëna-premte me 1.1 roje.
3 vendroje me shërbim 8 orë Tumi I-rë nga e hëna-dielë me 1.58 roje = 4.74 roje, vendroje e
cila nuk ka shpenzime për Tum II+III. Operatori ekonomik nuk ka përllogaritur me vehte për
3 vendroje me shërbim 8 orësh Turni I-rë nga e hëna-dielë me 1.58 roje.
Referuar Grafikut të Shërbimit, përllogaritjet duhej të ishin bërë për:
I. 8 vendrovje me shërbim 24 orë (3 turne) është 5 roje për një vendroje (8 x 5 = 40 roje)
1 vendroje me shërbim 16 orë (2 turne- turni II dhe III) duhen 3,16 roje.
Numri i rojeve për vendroje me shërbim 8 orë (1 turn- vetëm për Administratën që punon nga
e Hëna në të Premte, pra 5 ditë) është 1,1 roje për një vendroje.
Numri i rojeve për turnin e I-rë që punon të gjithë ditët e javës (7 ditë) duhen 1,58 roje.
Nga sa më sipër operatori nuk ka here perllogaritjet sipas grafikut.
Nazeri 2000 nuk ka përllogaritur vecmas për:
8 vendroje me shërbim 24 orësh me 5 roje për vendroje = 40 roje, të cilat kanë shpenzim për
Tun II+III-të duhej përllogaritje me vehte për shkak se edhe koficenti i rojeve është i
ndryshëm nga këto vendroje në krahasim me vendrojet e tjera. Operatori ekonomik nuk ka
përllogaritur me vehte për 8 vendroje me shërbim 24 orësh.
1 vendroje me shërbim 16 orësh Tum II+III me 3.16 roje në total, vendroje e cila ka
shpenzim për Tun II+III-të. Operatori ekonomik nuk ka përllogaritur me vehte për 1 vendroje
me shërbim 16 orësh me 3.16 roje në total.
1 vendroje me shërbim 8 orësh nga e hëna-premte me 1.1 roje në total, vendroje e cila nuk ka
shpenzim për Tun II+III. Operatori ekonomik nuk ka përllogaritur me vehte për 1 vendroje
me shërbim 8 orësh nga e hëna-premte me 1.1 roje.
3 vendroje me shërbim 8 orë Tumi I-rë nga e hëna-diel me 1.58 roje = 4.74 roje, vendroje e
cila nuk ka shpenzime për Tum II+III. Operatori ekonomik nuk ka përllogaritur me vehte për
3 vendroje me shërbim 8 orësh Turni I-rë nga e hëna-diel me 1.58 roje.
Rrjedhimisht, e gjithe oferta e gabuar.
b) Nuk ka plotësuar kriterin për 49 punonjës shërbimi të certifikuar të vërtetuar me vërtetirn
lëshuar
nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Durrës dhe certifikatat përkatëse.
Si përfundim, kërkojmë:
Pezullimin e procedurës, deri në shqyrtimin e plotë të ankesës;
Riklasifikim bazuar në ofertat totale të operatorëve ekonomik;
Skualifikimin e shoqërive “Vrana Security Group” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k për
arsyet e përmendura më lartë;
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II.4.1 Në datën 04.05.2015, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve të tjerë
ekonomikë.
II.4.2. Në datën 11.05.2015 me shkresën nr. 845/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
II.4.3. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, si më poshtë:
Nga ana e KVO në datën 28.04.2015 në mënyrë elektronike është dërguar njoftim mbi
klasifikimin e Shoqërive pjesëmarrëse në këtë procedurë prokurimi dhe sipas këtij klasifikimi
rezulton se është kualifikuar shoqëria Vrana Security Group, Toni-Security, të cilat duhet të
skualifikohen pasi nuk kanë përmbushur kërkesat e kërkuara nga AK në dokumentat e
tenderit dhe nuk kanë parashikuar shpenzimet e detyrueshme ligjore në përputhje me
kërkesat e AK dhe në përputhje me dispozitat ligjore, për shkak të këtij kualifikimi të padrejtë
iu drejtuam autoritetit me anq tq ankesqs datq 04.05.2015 dhe autoriteti na kthen pergjigjen
nr. 845/1 prot, datë 11.05.2015 ku nuk e pranon ankesën tonë për këtë arsye po i drejtohemi
KPP-së dhe po ju paraqesim argumentimin tonë si më poshtëe:
Shoqëritë “Vrana Security Group” sh.p.k, dhe “Toni-Security” sh.p.k nuk kanë përmbushur
kërkesat për shpenzimet e detyrueshme ligjore për:
Së pari, shoqëritë “Vrana Security Group” sh.p.k, dhe “Toni-Security” sh.p.k nuk kanë
parashikuar pagën minimale në bazë të VKM Nr. 573, datë 03.07.2013 “Për pëercaktimin e
pagës minimale në shkallë vendi” dhe në bazë të Ligjit Nr. 75/2014 datë 10.07.2014 “Për
Shërbimin Privat Të Sigurisë Fizike”. Paga minimale duhej të ishte përllogaritur në vlerën
33 000 lekë/muaj.
Së dyti, shoqëritë “Vrana Security Group” sh.p.k, dhe “Toni-Security” sh.p.k nuk kanë
parashikuar “Shtesat mbi pagë për turnin II, për nje roje”, pasi nuk i kanë përmbushur këto
shtesa në përputhje me nenin 81 të Kodit të Punës, legjislacioni ne fuqi, sipas së cilës “Çdo
orë pune e kryer nga ora 19.00 deri në 22.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se
20 për qind.”
Së treti, shoqëritë “Vrana Security Group” sh.p.k, dhe “Toni-Security” sh.p.k nuk kanë
parashikuar në përputhje me nenin 81 K.P, shtesat e pagës për turn të tretë në përputhje me
nenin 81 të Kodit të Punës, legjislacioni në fuqi, sipas së cilës “Çdo orë pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 50 për qind” të
llogaritura këto për një punonjës shërbimi.
Së katërti, rrjedhimisht shoqëritë “Vrana Security Group” sh.p.k, dhe “Toni-Security” sh.p.k
nuk kanë përmbushur kërkesen për “Shpenzime për sigurime shoqërore & shëndetësore
16.7%, për një roje” të cilat duhej të përllogariteshin në vlerën 6 324.74 lekë.
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Së pesti, shoqëritë “Vrana Security Group” sh.p.k, dhe “Toni-Security” sh.p.k nuk kanë
përmbushur “Shpenzimet e armatimit, për një roje” e cila në përputhje me Urdhrin Nr.3644
datë 07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në kryerjen e shërbimeve ndaj të tretëve” të
Ministrisë së Brendshme duhet të përllogaritej në vlerën 197.13 lekë.
Së gjashti, shoqëritë “Vrana Security Group” sh.p.k, dhe “Toni-Security” sh.p.k duhet të
skualifikohen nga autoriteti pasi këto shoqëri në ofertat e tyre rezultojnë të jenë nën koston
ligjore të zërave të përllogaritur në ofertë pasi nuk janë në përmbushje të detyrimeve ligjore
për pagë, shtesa turni II dhe turni III në përputhje me nenin 81 të K.P., sigurime shoqërore,
armatim, pra kanë përllogaritur gabim vlerën për një roje, e cila është e pamjaftueshme për
përballimin e shërbimit të kërkuar dhe rrjedhimisht oferta në total e tyre është nën koston
ligjore, pra e gjithë oferta e tyre është llogaritur gabim.
Nga argumentimet e bëra sa më sipër kërkojme nga AK skualifikimin e shoqërive “Vrana
Security Group” sh.p.k, dhe “Toni-Security” sh.p.k pasi këto operatorë nuk kanë plotësuar
kërkesat e kërkuara nga AK në dst dhe nuk kanë përmbushur shpenzimet e detyrueshme
ligjore në përputhje me kërkesat e AK dhe në përputhje me dispozitat ligjore dhe ofertat e
tyre në total janë nën kosto ligjore.
Kërkojmë që nga ana e AK të bëhet skualifikimin e shoqërive “Vrana Security Group” sh.p.k,
dhe “Toni-Security” sh.p.k pasi kualifikimi i tyre është bëre në mënyre të njëanshme dhe të
padrejtë nga ana e AK.
II.5. Në datën 20.05.2015, nëpërmjet shkresës me nr. 842/1 prot., datë 18.05.2015, me objekt:
“Dërgim informacioni”, dhe shkresën nr 936 prot., datë 15.05.2015 është depozituar në
Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor për procedurën e
mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit
dokumentacionit të autoritetit kontrakor,

bashkëngjitur,

informacionit

dhe

Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë “Toni Security” sh.p.k dhe “Nazeri
2000” sh.p.k në lidhje me ofertat e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, pretendimet e “Toni
Security” sh.p.k në lidhje me ofertën e “Vrana Security Group” sh.p.k dhe “Nazeri 2000”
sh.p.k, dhe pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k në lidhje me ofertat
ekonomike të operatorëve ekonomikë “Toni Security” sh.p.k dhe “Vrana Security Group”
sh.p.k Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se:
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III.1.2 Në portalin elektronik të prokurimeve, ofertat e dorëzuara nga operatorët ekonomikë
pjesëmarrës duke respektuar shifrat pas presjes dhjetore rezultojnë me vlerat ekonomike si
më poshtë:
Toni Security
21.064.723,00 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar
Vrana Security Group
21.086.295,37 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar
Nazeri 2000
21.100.753,38 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar
të cilat nuk përputhen me vlerat mujore të shpalluara nga Autoriteti Kontraktor, sikurse
ngritur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k në ankesën e tij.
III.1.3 Nisur nga fakti që në dokumentat e tenderit nuk është kërkuar në asnjë moment që
vlerësimi do të bëhet referuar pagës mujore por sipas ofertës në total dhe çmimit më të ulët,
referuar gjithashtu dhe “Manualit të KVO-së datë 02.04.2012” të Agjensisë së Prokurimit
Publik (Udhëzim i APP-së) në të cilin citohet se gjatë plotësimit të sisitemit elektronik
anëtarët e KVO-së duhet të kryejnë veprimet e mëposhtme:
“Në dritaren e shfaqur, në kutinë “Justifikimi/arsyeja”, duhet të jepni disa arsye për vlerën e
çmimit (në këtë kuti si “justifikim/arsye” mund të shërbejë rasti i korrigjimit të ofertës
ekonomike për shkak të gabimeve arithmetikore) dhe hidhni vlerën numerike, e cila do të jetë
vlera e ofertës pa përfshirë TVSH-në, në kutinë e çmimit (në rast se do të ketë korrigjime të
ofertës për shkak të gabimeve arithmetike atëhere në këtë kuti do të hidhet vetëm vlera
numerike e ofertës së korrigjuar)”, Komisioni i Prokurimit Publik, referuar vlerave të
ofertave të operatorëve ekonomikë cituar në pikën III.1.2, vëren se:
III.1.4. Në dokumentat e tenderit, Shtojcë e modifikuar hedhur nga autoriteti kontraktor,
autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
Numri i rojeve per 8 vendroje me shërbim 24 ore (3 turne) është 5 roje për një vendroje (8
x 5 = 40 roje)
Numri i rojeve për 1 vendroje me shërbim 16 orë (2 turne- turni II dhe III) është ( 297 ditë x
16 ore/174 orë për një punonjës /muaj/9.7 muaj=2,815 roje për vendroje
(28 dite/12muaj) x 9.7 muaj x 16 ore/174 orë për një punonjës/muaj/9.7 muaj= 0,214 roje për
vendroje.
14 ditë feste x 16 ore/174 orë për një punonjës/muaj/9.7 muaj= 0.132 roje për vendroje.
Gjithsej, për një vendroje për shërbimin 16 ore duhen 3,16 roje.
Numri i rojeve për vendroje me shërbim 8 ore (1 turn- vetëm për Administratën që punon nga
e Hëna në të Premte, pra 5 ditë) është 1,1 roje për një vendroje (sepse zëvendësohet vetëm
ditët e lejes së zakonshme).
Numri i rojeve për turnin e I-rë që punon të gjithë ditët e javës (7 ditë) është (297 dite x 8
ore/174 orë për një punonjes /muaj/9.7 muaj=1,407 roje për vendroje (28 dite/12muaj) x 9.7
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muaj X 8 ore/174 orë për një punonjës/muaj/9.7 muaj= 0,107 roje për vendroje.
14 ditë feste x 8 orë/174 orë për një punonjës/muaj/9.7 muaj= 0.066 roje për vendroje.
Gjithsej, për një vendroje për shërbimin 8 orë duhen 1,58 roje.
Totali i rojeve:

Totali:

8 x 5 = 40 roje me tre turne
1 x 3.16 = 3.16 roje me dy turne
3 x 1.58 = 4.74 roje me një turn
1 x 1.1 = 1.1 roje me një turn (administrata)
40 + 3.16 + 4.74 + 1.1 = 49 roje

Shënim: Ditët e festave zyrtare sipas kalendarit të vitit 2015 jane 14 ditë.
Shërbimi që kërkohet: Shërbim me Roje private ne ambientet e Spitalit Rajonal Durrës, me
adresë Rr. A.Goga, L.18, me qëllim ruajtjen e qetësisë, rendit, sigurisë së jetës së personelit
gjatë orarit zyrtar dhe parandalimin e cdo tentative ose veprimi që ka për synim vjedhjen ose
dëmtimin e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme.
Shërbimi do të kryhet për 24 orë në ditë për të gjitha ditët kalendarike duke përfshirë të
shtunë dhe të djelë dhe ditët e festave sipas grafikut të mëposhtëm.
Numri total i punonjësve (roje) do të jetë 49 (dyzetenëntë)
Poliklinika qëndrore (ambulanca)
Urgjencë pranimi
Parkingu te urgjenca
Hyrja kryesore kirurgji /8 ore Turni I
5.Hyrja në kirurgji (pavioni)
6.Hyrja në 4 kateshe (patologji-Ort-Okul)
7.Hyrja në Maternitet
8.Hyrja ne konsultor/8 ore Turni I
9.Pavioni i Pediatrisë + Urgjenc. pediatris turni II-III
10.Parkingu kryesor i madh + tankeri
11.Parkimi i Urgjencës së Pediatrisë
12.Drejtoria (Administrata) 8 ore ora 8:00-16:00
13.Imazheria 8 orë Turni I

(tre turne)
(tre turne)
(tre turne)
(nje turn)
(tre turne)
(tre turne)
(tre turne)
(nje turn)
(dy turne)
(tre turne)
(tre turne)
(nje turn)
(nje turn)

Tek Shtojca 7 e dokumentave të tenderit, tek kapaciteti ekonomik dhe financiar autoriteti
kontraktor ka përcaktuar:
Ne analizë ofertuesit duhet të kene parasysh pagën minimale mujore, shtesat mbi pagën për
vëhtirësi shërbimi për turnin e II dhe III, shtesat mbi page për ditët e pushimeve dhe festave
zyrtare, sigurimet shoqerore, pushimet vjetore, shpenzime për armatim, shpenzime për
uniforme,shpenzime për nderlidhje dhe fitimin e shoqërisë;
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Te shtojca 12 « Termat e Referencës » është përcaktuar :
-

Të paktën në vendrojet e shërbimit 24 orësh, rojet duhet të jenë pajisur dhe me armë.

III.1.5. 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.1.6. 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.1.7. 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 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%” ;
Neni 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. ” ;
Neni 93 “Data e Pushimeve Vjetore”
3) Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të
vitit pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje.
III.1.8. Referuar pikës III.3 të VKM-së nr. 1114, dt. 30.07.2008 “Për disa çështje në zbatim të
ligjeve nr. 7703, dt.11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, kontributi i detyrueshëm
për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar nga pjesa e punëdhënësit
të jetë 16,7% dhe pjesa e të punësuarit 11.2%”.
III.1.9. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet 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” dhe Urdhërit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr.
155, dt. 29.05.2014 “Për disa ndryshime në Urdhërin e Ministrit të Rendit Publik nr.1491,
datë 21.06.2001 “Për pajisjen e shoqërive të ruatjes dhe sigurisë fizike me armatim,
municion dhe mjete speciale”; shpenzimet për pajisjen e punonjësve të shërbimit me
uniformë të rregullt, mbështetur në urdhërin nr. 1490, dt.21.06.2001 të Ministrit të Rendit
Publik “Për përcaktimin e uniformës së punonjësve të sh.r.s.f-ve”; shpenzimet e ndërlidhjes
si dhe fitimin, sipas legjislacionit tatimor.
III.1.10. Nisur nga kerkesat e mësipërme, Komisioni, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur
nga ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, vlerëson se:
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Lidhur me ofertën e operatorëve ekonomikë “Toni Security” sh.p.k., “Vrana Security Group”
dhe “Nazeri 2000” sh.p.k. nga përllogaritjet e kryera nga Komisioni i Prokurimit Publik
rezulton se, “Toni Security” sh.p.k në përllogaritjen e ofertës së tij, nuk ka respektuar
dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe III-të, detyrimet ligjore
për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% si dhe shpenzimet për armatim,
gjё qё sjell si pasojё qё oferta ekonomike e tij tё rezultojё nёn koston ligjore.
Ndërsa sa i përket ofertës ekonomikë të operatorëve ekonomikë “Vrana Security Group” dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k. këto të fundit, në përllogaritjen e ofertës së tyre, kanë respektuar
dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe III-të, detyrimet ligjore
për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% si dhe shpenzimet për armatim,
gjё qё sjell si pasojё qё oferta ekonomike e tyre tё rezultojё nё koston ligjore.
Rrjedhimisht, pretendimet e parashtruara prej operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k nuk
qëndrojnë.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k qëndrojnë në lidhje me ofertën e
“Toni Security” sh.p.k dhe nuk qëndrojnë për operatorin ekonomik “Vrana Security” sh.p.k.
III.2. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k., në lidhje me
operatorët ekonomikë të tjerë Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se meqenëse në bazë të
arsyetimit të mësipërm, pika III.1 meqënëse gjendja faktike dhe juridike pas ankimimit në
KPP do të ndryshojë duke u skualifikuar kështu që ai nuk legjitimohet për t’u ankuar për
operatorët e tjerë.
Neni 63, pika 1 kërkon shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë
dëmtuar realisht apo të rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor.
Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i
skualifikuar nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të
ligjshëm për të mbrojtur. Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në
lidhje me operatorët e tjerë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP,
ankimuesi sërish nuk do të arrinte të realizonte interesin e tij të ligjshëm. Rrjedhimisht, në
rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar apo
skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i
drejtpërdrejtë e real nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në
atë procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë pretendimet nuk merren në shqyrtim.
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
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k.
dhe të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k për procedurёn e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Blerje e
Shërbimit të Ruajtes me Roje Private” për Spitalin Rajonal Durrës”, me fond limit 22
419 954 lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë 07.04.2015 nga autoriteti kontraktor,
Spitali Rajonal Durrës.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “Toni
Security” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet, duke e skualifikuar këtë operator
ekonomikë.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 854 Protokolli;
Datë 11.05.2015;

Nr. 917 Protokolli;
Datë 15.05.2015;

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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