REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 391/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të datës 24.04.2015 mbi kualifikimin e
operatorëve ekonomikë “Dani Security” sh.p.k., “Eurogjici Security”
sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k. në
procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me objekt: “Loti I: Radio Shkodra, R/Stacioni
Kuc totali 5 roje”, me fond limit 3.601.696 lekë (pa TVSH), zhvilluar
në datën 10.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Stacioneve
Transmetuese RTV.
Shfuqizimi i vendimit të datës 24.04.2015 mbi skualifikimin e
operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe kualifikimin e
operatorëve ekonomikë “Dani Security” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k.
dhe “Trezhnjeva” sh.p.k.
Shfuqizimi i vendimit të datës 24.04.2015 mbi kualifikimin e operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.

Ankimues:

“Nazeri 2000” sh.p.k.
Rruga “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
Rr. “Adem Jashari”, Lagj. 8, H. 10, Pall. 4, Ap. 3, Tiranë.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
Lagja “Partizani”, Pall. 90/3, Shk. 1, Ap. 1.
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Autoriteti Kontraktor: Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV.
Rruga “Kongresi i Manastirit”, 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”, 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 ankuesve, 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.
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.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 03.02.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Loti I: Radio Shkodra, R/Stacioni Kuc totali 5
roje”, me fond limit 3.601.696 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 10.04.2015 nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV.
II.2. Në datën 10.04.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 24.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Dani Security” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.,

3.033.600,00 Lekë (pa TVSH),
3.500.448,00 Lekë (pa TVSH),
33882438,00 Lekë (pa TVSH),
331930296,00 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;
i skualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;

II.3.1. 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:
“Dani Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.,
“Trezhnjeva” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.

3.033.600,00 Lekë (pa TVSH),
3.319.302,96 Lekë (pa TVSH),
3.388.243,80 Lekë (pa TVSH),
3.500.448,00 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;
i kualifikuar;
i kualifikuar;
i skualifikuar;

II.4. Në datën 17.03.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij “nuk ka
paraqitur vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Shkodër se disponon grup të gatshëm në
këtë Qark”, duke pretenduar se në Dokumentat e Tenderit nuk është përcaktuar se cili autoritet
lëshon vërtetim mbi zotërimin e grupit të gatshëm. Sipas ankimuesit, ky i fundit për të
përmbushur këtë kriter ka paraqitur deklaratë nga titullari i shoqërisë, ku vërteton se zotëron grup
të gatshëm, autormjete dhe sallë operative, ka paraqitur fotografi të grupit të gatshëm si dhe
vërtetim lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë datë 23.03.2015, ku përcaktohet se kjo
shoqëri zotëron 3 (tre) grupe të gatshëm 3x3 punonjës shërbimi.
Gjithashtu, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. kërkon skualifikimin e
shoqërive “Dani Security” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k. me
pretendimet se:
a. Në ofertën ekonomike të dorëzuar prej saj nuk ka përllogaritur shpenzime për leje të
zakonshme;
b. Në ofertën ekonomike të dorëzuar prej saj nuk ka përllogaritur shpenzime për punën e
kryer ditët e pushimit javor dhe ditët e festave zyrtare;
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c. Në ofertën ekonomike të dorëzuar prej saj nuk ka përllogaritur saktë:
1) shpenzime për shtesë turni i II-të;
2) shpenzime për shtesë turni i III-të;
3) shpenzime për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore;
4) shpenzime për armatim;
d. Nuk ka përmbushur kriterin mbi zotërimin e Sallës Operative të instaluar në Qytetin e
Shkodrës, duke mos vërtetuar zotërimin e saj në qytetin ku ndodhet objekti i prokurimit;
e. Nuk ka shlyer detyrimet e energjisë elektrike, vërtetimi i OSHEE, i dorëzuar nga kjo
shoqëri, nuk vërteton se ka shlyer detyrimet për muajin Shkurt 2015;
f. Oferta e shoqërisë “Trezhnjeva” sh.p.k. është më e lartë se fondi limit;
g. Nuk ka paraqitur të plota listëpagesat e viteve 2012, 2013, 2014;
h. Nuk disponon licencë lëshua nga AKEP me zonë mbulimi “zonën Kuc”;
II.4.1. Autoriteti kontraktor, nëpërmjet postës elektronike, i ka kthyer përgjigje operatorit
ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., duke e pranuar pjesërisht ankesën e
konkretisht, autoriteti kontraktor ka pranuar pretendimin e ankimuesit mbi mospërmbushjen e
kriterin mbi zotërimin e Sallës Operative të instaluar në Qytetin e Shkodrës, pasi shoqëria
“Trezhnjeva” sh.p.k. nuk vërteton zotërimin e saj në qytetin ku ndodhet objekti i prokurimit. Kjo
shoqëri ka dorëzuar vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Shkodër, me nr. 12/12 prot., datë
10.12.2012 e për më tepër, zotërimi i sallës operative dhe grupit të gatshëm sigurohen me anën e
një kontrate me shoqërinë “Vojvoda” sh.p.k., kontratë e cila nuk është bashkëlidhur këtij
dokumentacioni. Sa më sipër, autoriteti shprehet se shoqëria “Trezhnjeva” sh.p.k. nuk e plotëson
kriterin ë përcaktuar në Dkumentat e Tenderit mbi zotërimin e Sallës Operative dhe Grupit të
Gatshëm e për këtë arsye do të skualifikohe në momentin e rivlerësimit.
II.4.2. Në datën 17.03.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij “nuk ka
paraqitur vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Shkodër se disponon grup të gatshëm në
këtë Qark”, duke pretenduar se në Dokumentat e Tenderit nuk është përcaktuar se cili autoritet
lëshon vërtetim mbi zotërimin e grupit të gatshëm. Sipas ankimuesit, ky i fundit për të
përmbushur këtë kriter ka paraqitur deklaratë nga titullari i shoqërisë, ku vërteton se zotëron grup
të gatshëm, autormjete dhe sallë operative, ka paraqitur fotografi të grupit të gatshëm si dhe
vërtetim lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë datë 23.03.2015, ku përcaktohet se kjo
shoqëri zotëron 3 (tre) grupe të gatshëm 3x3 punonjës shërbimi.
Gjithashtu, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. kërkon skualifikimin e
shoqërive “Dani Security” sh.p.k., “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k. me
pretendimet se:
i. Në ofertat ekonomike të dorëzuara prej tyre nuk kanë përllogaritur shpenzime për leje të
zakonshme;
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j. Në ofertat ekonomike të dorëzuara prej tyre nuk kanë përllogaritur shpenzime për punën e
kryer ditët e pushimit javor dhe ditët e festave zyrtare;
k. Në ofertat ekonomike të dorëzuara prej tyre nuk kanë përllogaritur saktë:
5) shpenzime për shtesë turni i II-të;
6) shpenzime për shtesë turni i III-të;
7) shpenzime për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore;
8) shpenzime për armatim;
l. Nuk kanë përmbushur kriterin mbi zotërimin e Sallës Operative të instaluar në Qytetin e
Shkodrës, duke mos vërtetuar zotërimin e saj në qytetin ku ndodhet objekti i prokurimit;
m. Nuk kanë shlyer detyrimet e energjisë elektrike, vërtetimet e OSHEE të dorëzuara prej tyre
nuk vërtetojnë se kanë shlyer detyrimet për muajin Shkurt 2015;
n. Ofertat e shoqërive “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k. janë mbi fondin limit;
o. Nuk kanë paraqitur të plota listëpagesat e viteve 2012, 2013, 2014;
p. Nuk disponojnë licencë lëshua nga AKEP me zonë mbulimi “zonën Kuc”;
II.5. Në datën 18.03.2015, operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton kualifikimin e shoqërisë “Nazeri 2000”
sh.p.k. me pretendimin se oferta e dorëzuar prej saj është nën koston e lejuar ligjore pasi:
1. Nuk ka parashikuar shtesat mbi pagë për ditët e pushimit javor pasi, numri i rojeve nuk
është i mjaftueshëm për tu kompesuar me pushim;
2. Nuk ka parashikuar pagën e pushimeve vjetore pasi, afati i shërbimit është 12 muaj;
Gjithashtu, ankimuesi kërkon saktësimin e vlerave të ofertave në sistemin elektronik të
prokurimeve pasi lexohen pa presjen dhjetore.
II.5.1. Në datën 11.05.2015 autoriteti kontraktor, nëpërmjet postës elektronike, i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.5.2. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 29.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton kualifikimin e shoqërisë “Trezhnjeva” sh.p.k.
si dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për shoqëritë “Dani Security” sh.p.k. dhe “Eurogjici
Securitu” sh.p.k., duke shtruar pretendimet e mëposhtme:
Në ofertat ekonomike të dorëzuara prej tyre nuk kanë përllogaritur saktë:
1) Pagën minimale në shkallë vendi;
2) Shtesat mbi pagë për turnin e II-të;
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3) Shtesat mbi pagë për turnin e III-të;
4) Shtesat mbi pagë për ditët e festave dhe pushimit javor;
5) Shpenzime për lejen e zakonshme;
6) Shpenzime për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore;
7) Shpenzime për armatim;
II.6.1. Në datën 11.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., duke mos
marrë asnjë përgjigje nga autoriteti kontraktor, ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë Drejtoria e Stacioneve
Transmetuese RTV.
II.7. Në datën 18.05.2015, 19.05.2015 dhe 21.05.2015 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të
sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k., se “nuk ka paraqitur vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Shkodër se disponon
grup të gatshëm në këtë Qark”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, pika 6 e Kapacitetit teknik e profesional është
përcaktuar: “Shoqëria duhet të provojë me vërtetim të lëshuar nga autoritetet përkatëse se
disponon grup të gatshëm për përballimin e situatave emergjente.“
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues
“Eurogjici Security” sh.p.k. rezulton se, ky i fundit ka paraqitur:
1. Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Shkodër, me nr. 64 prot., datë 04.03.2015, ku
ndër të tjera vërtetohet se kjo shoqëri ka në përdorim Qendër Kontrolli në Qytetin e
shkodrës;
2. Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, me nr. 35/165 prot., datë 23.03.2015,
ku ndër të tjera vërtetohet se kjo shoqëri ka 3 (tre) grupe të gatshëm (3x3 punonjës
shërbimi).;
III.1.3. 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
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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.”
III.1.4. Referuar ligjit 75/2014 “Për shërbimit privat të sigurisë fizike”, në nenin 19 të tij
parashikohet shprehimisht se “Mbikëqyrja e veprimtarisë së SHPSF-ve i nënshtrohet inspektimit të
rregullt nga strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit, gjatë të cilit zbatohet legjislacioni në fuqi për
inspektimin në Republikën e Shqipërisë.”
Më tej, neni 20, pika 1, shkronjat “a” dhe “b” të të njëjtit ligj, përcaktojnë se: “Strukturat e
Policisë së Shtetit kanë këto kompetenca për mbikëqyrjen e veprimtarisë së SHPSF-së:
a) kryejnë monitorimin, nëpërmjet dokumentacionit, për aktivitetin e shoqërive të sigurisë fizike;
b) kryejnë inspektime për veprimtarinë e shoqërive të sigurisë fizike; [...].”
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici
Security” sh.p.k. nuk përmbush kërkesën e përcaktuar nga autoriteti kontraktor në pikën 6 të
Kapacitetit teknik e profesional. Në rast se ankimuesi do të ishte i paqartë për mënyrën e
plotësimit të këtyre kritereve, mbështetur në nenin 42 të LPP-së duhet të kishtë kërkuar sqarime
nga autoriteti kontraktor ose ti kishte kundërshtuar ato siç përcaktohet në nenin 63 të LPP-së.
Nё kёto kushte vendimi i Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr skualifikimin e operatorit
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ёshtё marrё nё pёrputhje me nenin 53/3 tё LPP-sё ku
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, nё zbatim tё pikёs 4 tё kёtij neni, vlerёson njё oferte tё
vlefshme, vetёm nёse ajo ёshtё nё pёrputhje me tё gjitha kёrkesat dhe specifikimet e pёrcaktuara
nё njoftimin e kontratёs dhe nё dokumentat e tenderit...”
Përsa më sipër, pretendimet e parashtruara nga ankimuesi nuk qëndrojnë.
Pёrsa i pёrket argumentave tё dhёna nga ankimuesi nё mbёshtetje tё pretendimeve tё tij, se në
Dokumentat e Tenderit nuk është përcaktuar autoriteti i cili lëshon vërtetime mbi zotërimin e
grupit të gatshëm, Komisioni i Prokurimit Publik, referuar Udhёzimit nr. 157, datё 01.04.2015 tё
Ministrit të Punëve të Brendshme, “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, Kreu
III, gërma B., pika 1. ku përcaktohet se: “Veprimtaria e shërbimit privat të sigurisё fizike i
nënshtrohet mbikqyrjes dhe kontrollit nga strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit”, sqaron
se, çdo dokumentacion i SHPSF-ve raportohet nga kёto shoqёri nё Drejtorinё e Policisё e cila,
nga ana e saj, kryen evidentimin dhe kontrollin e aktivitetit tё SHPSF-ve dhe i pasqyron më pas
nё vёrtetimet qё lёshon pёr kёtё qёllim. Vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së Qarkut Shkodër, i
dorëzuar nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., nuk jep informacion lidhur me
zotërimin e grupit të gatshëm për përballimin e situatave emergjente.
Pretendimi juaj, sipas të cilit autoriteti kontraktor nuk ka sqaruar saktë në kërkesën e sipërcituar
se cili është autoriteti përkatës që vërteton disponimin e grupit të gatshëm nuk qëndron, pasi
pjesë e dokumentacionit të depozituar nga ana juaj në këtë procedurë prokurimi është edhe
vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë datë 23.03.2015, në të cilin
përcaktohet se kjo shoqëri zotëron 3 (tre) grupe të gatshëm 3x3 punonjës shërbimi.
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Pra, sa më sipër, në përmbushje të këtij kriteri, shoqëria “Eurogjici Security” sh.p.k. duhej të
dorëzonte vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Shkodër, në të cilin të vërtetohej se zotëron
grup të gatshëm për përballimin e situatave emergjente.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër në pikën III.1.5., gjykon se nuk
do të meren në shqyrtim pasi gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik ankimues
“Eurogjici Security” sh.p.k. do të vijojë të ngelet e skualifikuar edhe pas ankimit në KPP, duke
mos pasur më interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” mbi shoqërinë
“Dani Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i kësaj shoqërie është
përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 24.04.2015, ku kjo shoqëri rezulton e
skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e
ankimuesit. Për më tepër, nga verifikimi i informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si
dhe nga shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që ky operator ekonomik të jetë ankimuar
në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk merren në shqyrtim.
III.4. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. mbi shoqërinë
“Eurogjici Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik
ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. ka ofertuar me vlerë më të ulët kundrejt operatorit për të cilin
paraqet pretendime për kualifikim, duke mos pasur një interes të ligjshëm të ankohet për
operatorët e renditur sipër tij, referuar vlerës ekonomike. Gjithashtu, referuar gjykimit mësipër
në pikën III.1.5., gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici
Security” sh.p.k. do të vijojë të ngelet e skualifikuar edhe pas ankimit në KPP.
Sa mësipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., mbi shoqërinë
“Eurogjici Security” sh.p.k., nuk do të merren në shqyrtim.
III.5. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., se “oferta e
dorëzuar prej shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k. është nën koston e lejuar ligjore” si dhe
pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., se “oferta e dorëzuar prej
shoqërisë “Trezhnjeva” sh.p.k. është nën koston e lejuar ligjore”, Komisioni i Prokurimit Publik,
vëren se:
III.5.1. 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.”
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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... .”
III.5.2. 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.
III.5.3. 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.5.4. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe 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 si dhe fitimin
(minimal) sipas legjislacionit tatimor.
III.5.5. Në procedurën në fjalë, shërbimi i kërkuar nga autoriteti kontraktor është llogaritur të
kryhet për periudhën 12 muaj, në 2 (dy) vendroje, një vendroje me 3 (tre) roje, me shërbim 18
orë (14:00 – 08:00) dhe një vendroje me 2 (dy) roje 16 orë [16:00 – 08:00]. Nga shqyrtimi i
Dokumenteve të Tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, rezulton se nga
autoriteti kontraktor është kërkuar “Operatori ekonomik duhet të shoqërojë formularin e çmimit
me analizë kosto të detajuar për pagën bazë, të gjitha shtesat mbi pagën, Sigurimet Shoqërore
dhe Shëndetësore, shpenzimet për armatim, ndërlidhje, leje për ushtrim profesioni, shpenzimet
për uniformën e shpenzime të tjera dhe fitimin e shoqërisë.”
Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”, është përcaktuar se shërbimi kërkohet të
realizohet për gjatë një viti kalendarik, përfshirë ditët e pushimit dhe festat kombëtare.
III.5.6. Nisur nga parakushti i mësipërm Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi
informacionin e paraqitur nga ankimuesi dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti
kontraktor, vlerëson se:
Lidhur me ofertat e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k.,
rezulton se, këto shoqëri, në përllogaritjen e ofertave të tyre, kanë respektuar dispozitat ligjore në
fuqi, duke dorëzuar oferta në koston minimale ligjore të lejuar, të cilat mundësojnë kryerjen e
shërbimit, objekt prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimet e parashtruar prej operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe
“Trezhnjeva” sh.p.k., mbi ofertat respektive, nuk qendrojnë.
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Përsa 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, me shumicë votash

Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Eurogjici Security”
sh.p.k. “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k. për procedurёn e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me objekt: “Loti I: Radio Shkodra, R/Stacioni Kuc totali 5 roje”,
me fond limit 3.601.696 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 10.04.2015 nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTV.
2. Autoriteti kontraktor, lejohet të vazhdojë me procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 855 Prot.; Datë 11.05.2015; Nr. 865 Prot.; Datë 12.05.2015;

Nr. 906 Prot.; Datë 15.05.2015;

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri

10

