REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
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Nr.636/3 prot

Tiranë, më 03.07.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
Lagja 8, Rr: “Adem Jashari”, H. 10, Pall: 4, Ap: 3

TIRANË
Komuna Farkë
TIRANË
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, neni, 19/1
e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat
e 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.

Në datë 03.07.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të
anëtarëve, Z. Denis Martopullo, Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 636 prot.,
datë 21.05.2013, të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për procedurёn e prokurimit
“Kërkesë për propozime” me objekt: “Ruajtjen e Objektit Komuna Farkë me Roje Private”, me
fond limit 5.625.000 Lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё 6.05.2013, nga autoriteti kontraktor
Komuna Farkë.
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Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga subjekti
ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se subjekti ankimues ka 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”, të
ndryshuar.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:


Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë, me të njëjtin objekt, 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar;



ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor si dhe
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës tё
subjektit ankimues.
Nga shqyrtimi i ankesës, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me
këtë procedurë prokurimi, dokumenteve të paraqitura nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, u konstatua sa vijon:
Në datën 02.04.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, procedura e prokurimit me
objekt: ““Ruajtjen e Objektit Komuna Farkë me Roje Private”, me fond limit 5.625.000 Lekë
(pa TVSH), për t’u zhvilluar nё datё 6.05.2013, nga autoriteti kontraktor Komuna Farkë.


Në datën 06.05.2013, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit “Kërkesë
për propozime” dhe në datën 08.05.2013 ka publikuar rezultatet e klasifikimit të kryer nga
KVO si më poshtë:
“Eurogjici Security” sh.p.k., me ofertë

5.153.529 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar;

“A 2000” sh.p.k. me ofertë

5.162.603 Lekë (pa TVSH), i skualifikuar;

“Cullhaj” sh.p.k. me ofertë

5.163.303 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;

“Mandi 2K” sh.p.k.. me ofertë

5.163.305 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;

Në sistemin elektronik të prokurimeve rezulton se, operatori ekonomik “Eurogjici
Security” sh.p.k. është skualifikuar për arsyet e mëposhtme:
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1. “Oferta e shoqërisë “Eurogjici Security” sh.p.k. refuzohet nga autoriteti kontraktor
pasi është nën koston minimale ligjore për kryerjen e këtij shërbimi referuar ligjit Nr.
8770, datë 19.04.2001, Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë, Vendimi I Këshillit të
Ministrave Nr. 455, datë 04.07.2012, Vendimi I Këshilit të Ministrave Nr. 285, datë
04.05.2007.
2. Nuk është paraqitur analiza e kostos për një punonjës në muaj, sipas zërave të
preventivit.
3. Nuk është paraqitur vërtetimi nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Rrugor mbi
detyrimet për vitin 2012.
4. Nuk është paraqitur vërtetimi nga Drejtoria e Policisë së Qarkut, për numrin e
punonjësve të licencuar për ushtrimin e profesionit.
5. Në preventivin e shpenzimeve është shmangur taksa për licencimin e punonjësve.”;


Në datën 09.05.2013, dorëzuar pranë autoritetit kontraktor në datë 14.05.2013, nga ana e
operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. është paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, nëpërmjet të cilës kundërshtohen arsyet e skualifikimit të ofertës së tij nga
procedura e prokurimit. Për këtë ankesë, operatori ekonomik pretendon se nuk ka marrë
përgjigje.



Në datën 21.05.2013, operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës kundërshton arsyet e
skualifikimit si më poshtë:
1. “Shoqëria jonë ka respektuar drejtë çdo detyrim ligjor në fuqi gjatë hartimit të ofertës
ekonomike”;
2. “Në kriteret e veçanta kualifikuese, autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar analizë
kostoje”;
3. Dokumenti në fjalë nuk është kërkuar në dokumentat e tenderit.
4. “Shoqëria jonë e kundërshton këtë arsye, pasi ka paraqitur në tender Vërtetimin nr.
81/04 Prot., datë 04.04.2013, lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, që
vërteton se Eurogjici ka 82 Punonjës shërbimi të certifikuar”.
5. “Është e vërtetë që shoqëria jonë nuk ka parashikuar shpenzim për Licensimin e
Punonjësve. Arsyeja se pse shoqëria jonë nuk ka parashikuar shpenzim për licencim
punonjësish është se:
Tarifa për Licencën e Punonjësit referuar Urdhërit nr. 3644, datë 07.12.2001,
paguhet nga vetë punonjësi pasi licenca nuk i përket shoqërisë por i përket punonjësit.
[…]”
Në vazhdim të ankesës së tij, operatori ekonomik ankimues pretendon:
“Gjithashtu, shoqëria jonë kundërshton kualifikimin e shoqërive “Cullhaj” sh.p.k. dhe
“Mandi 2K” sh.p.k., pasi këto shoqëri nuk i kanë plotësuar të gjitha kriteret kualifikuese
dhe për këtë arsye duhet të skualifikohen”.
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Për arsyet e parashtruara më sipër, operatori ekonomik ankimues kërkon riklasifikimin e
ofertës së tij dhe skualifikimin e shoqërive “Cullhaj” sh.p.k. dhe “Mandi 2K” sh.p.k.


Në datën 31.05.2013, autoriteti kontraktor ka depozituar pranë KPP-së të gjithë
informacionin e kёrkuar nё lidhje me procedurën e mësipërme të prokurimit, ku ka
pasqyruar procesin e shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, si dhe argumentimet përkatëse
mbi pretendimet e operatorit ekonomik.

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur, si dhe të dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
I.
1. Në lidhje me arsyen e parë të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici
Security” sh.f.r.s., Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Referuar VKM-së nr.445, datë 11.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë
vendi”, ku përcaktohet se: “1. 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 21.000 (njëzet e një mijë) lekë. 2. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174
(njëqind e shtatëdhjetë e katër) orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës normale të punës.
3. Paga bazë minimale orare të jetë 121 (njëqind e njëzet e një) lekë. […]” dhe nenit 81
të “Kodit të Punës” i cili përcakton që “çdo orë pune nga ora 19:00 deri në orën 22:00,
jep të drejtën e një shtese page jo më pak se 20% dhe çdo orë pune nga ora 22:00 deri në
orën 06:00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%.”;
(ii) Referuar VKM-së nr. 1114, datё 30.07.2008 “Pёr disa çёshtje nё zbatim tё ligjit nr. 7703,
datё 11.05.1993 “Pёr sigurimet shoqёrore nё Republikёn e Shqipёrisё”, i ndryshuar, pika
III.3, ku pёrcaktohet se: “kontributi i detyrueshёm pёr sigurimet shoqёrore e
shёndetёsore i tё punёsuarit, duke filluar nga data 01.05.2009 e nё vazhdim, tё jetё
27.9% e pagёs bruto mujore, sipas listpagesёs, ku pjesa e punёdhёnёsit tё jetё 16,7% dhe
pjesa e tё punёsuarit 11.2%”;
(iii)Referuar Urdhrit nr. 3644, datë 07.12.2011 “Për aplikimin e tarifave në kryerjen e
shërbimeve ndaj të tretëve” dhe Urdhrit nr. 1490, datё 21.06.2001, tё Ministrit tё Rendit
Publik “Pёr pёrcaktimin e uniformёs sё punonjёsit tё shёrbimit tё shoqёrisё tё ruajtjes
dhe tё sigurisё fizike”;
(iv) Në dokumentat e tenderit të publikuara në portalin e prokurimeve rezulton se për
procedurën e mësipërme të prokurimit, autoriteti kontraktor ka kërkuar që shërbimi i
ruajtjes me roje të kryhet me 5 (pesë) roje për 1 (një) vendroje., për 36 (tridhjetë e gjashtë
muaj.
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(v) Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike dhe i preventivit përkatës të operatorit ekonomik
“Eurogjici Security” sh.p.k., rezulton se zëri “Shpenzime për uniformë dhe veshje
personeli” është parashikuar të jetë në masën 0,00005 Lekë pa TVSH.
gjykon se, oferta ekononomike e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., nuk respekton
dispozitat e lartpërmendura e për rrjedhojë, është nën koston minimale ligjore.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 285,
datë 04.05.2007, i përmendur nga ana e autoritetit kontraktor si bazë ligjore për arsyen e parë të
skualifikimit, është shfuqizuar me VKM-në nr. 393, datë 20.06.2012 “Për revokimin e vendimit
nr. 285, datë 04.05.2007 [...]”
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
2. Në lidhje me arsyen e dytë të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues, Komisioni i
Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Në ligjin 9643, datë 20.11.2006, të ndryshuar, në nenin 53, pika 1, parashikohet:
“Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat
e tyre, për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Pa
cënuar dispozitat e parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet,
ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në
çmim apo ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme.”.
(ii) Në dokumentat e tenderit, në shtojcën 1, në fund të faqes 2, kërkohet:
“Operatori ekonomik duhet të plotësojë preventivin me shpenzimet për 1 roje në muaj
dhe ta dorëzojë bashkëlidhur me ofertën dhe formularin e çmimit të ofertës . Krahas
formularit të ofertës, formularit të çmimit të ofertës dhe preventivit, operatori ekonomik
duhet të dorëzojë dhe analizën e kostos për një punonjës shërbimi në muaj, sipas zërave
të preventivit.”.
Gjithashtu, në paragrafin e fundit të shtojcës 7, sqarohet:
“Sqarim: Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e përgjithshme, për uniformat
(veshmbathjen), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj), shpenzimet për pagën e rojeve,
shtesat mbi pagën për turnin e dyta (ora 19.ºº - 22ºº), shtesat mbi pagën për turnin e tretë
(ora 22.ºº - 06ºº), shtesat mbi pagën për ditët e pushimeve dhe ditët e festave, sigurimet
shoqërore dhe shëndetësore si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni
në fuqi duke paraqitur nje tabele me analizen e kostos për 1 roje ne 1 muaj.”
(iii)Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga ana e subjektit ankimues në procedurën
e prokurimit në fjalë, rezulton se, bashkangjitur formularit të ofertës, është ngarkuar në
sistemin elektronik të prokurimeve edhe preventivi i kostos për një roje në muaj, por,
analiza e kostos së këtij preventivi nuk është paraqitur.
gjykon se, kriteri i cituar në pikën ”ii”, nuk është përmbushur nga ana e operatorit ekonomik
”Eurogjici Security” sh.p.k..
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
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3. Në lidhje me arsyen e tretë të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues, Komisioni i
Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Në dokumentat e tenderit, në shtojcën 6, në pikën e fundit të kritereve lidhur me
kapacitetin teknik të ofertuesit, kërkohet:
”Operatori ofertues duhet të disponojë 2 (dy) automjete, në emër të shoqerisë, në pronësi
apo të marra me qira, për ndërhyrje në raste emergjente. Për automjetet në pronësi të
shoqerisë duhet të paraqiten leje qarkullimi, çertifikatë pronësise taksat për vitin 2012
vërtetuar nga DRSHTR. Për automjetet e marra me qera duhet të paraqiten kontratë
qeraje (e cila duhet të përfshijë objektin e qerasë, afatin) leje qarkullimi, çertifikatë
pronësisë, akt kolaudimi, siguracion dhe taksat për vitin 2012 vërtetuar nga DRSHTR”.
dhe në vazhdim parashikohet:
”Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e
mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen
si kushte për skualifikim.”.
(ii) Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga ana e subjektit ankimues në procedurën
tenderuese në fjalë, rezulton se është paraqitur mandat pagesa dhe pulla përkatëse për
taksën e dy automjeteve në pronësi të shoqërisë ”Eurogjici Security” sh.p.k., për vitet
2012 dhe 2013.
gjykon se, operatori ekonomik ”Eurogjici Security” sh.p.k., me dokumentacionin e paraqitur, ka
përmbushur kriterin, pasi me anë të këtyre dokumentave, arrihet të provohet shlyerja e detyrimit
të sipërpërmendur: pagesa e taksës për vitin 2012.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
4. Në lidhje me arsyen e katërt të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues, Komisioni
i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Në dokumentat e tenderit, në shtojcën 6, pika 2 “Kritere të veçanta të kualifikimit”, pika 4,
kërkohet:
”Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut, për numrin e punonjësve të licencuar për
ushtrimin e profesionit, të paktën: 20 punonjës, 2 armë krahu, 1 armë brezi dhe sallë
operative, e verifikueshme”.
(ii) Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga ana e operatorit ekonomik ”Eurogjici
Security” sh.p.k., rezulton se është paraqitur Vërtetimi nr. 81/94, datë 04.04.2013, lëshuar
nga Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë, nëpërmjet të cilit vërtetohet se subjekti ankimues
ka të licencuar 82 punonjës shërbimi, 4 përgjegjës shërbimi, 9 armë krahu, 1 armë brezi, 3
operatorë në sallën operative, 3 grupe të gatshëm me nga 3 punënjës secili dhe 9 vendime
kolektive për mbajtjen e armës së krahut.
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gjykon se, dokumentacioni i paraqitur nga ana e operatorit “Eurogjici Security” sh.p.k. në lidhje
me kriterin e sipërcituar, është në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
5. Në lidhje me asyen e pestë të skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues, Komisioni i
Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Në dokumentat e tenderit, në shtojcën 1, në preventivin e shpenzimeve për një roje në
muaj është parashikuar edhe zëri “taksë për licensimin e punonjësve”
(ii) Certifikata e punonjësit të shërbimit është një certifikatë individuale e për rrjedhojë,
shpenzimet për të, nuk mund të vihen në preventivin e kostos së shoqërisë për një roje
në muaj, pasi ato paguhen nga vetë punonjësi.
gjykon se, dokumentacioni i paraqitur nga ana e operatorit “Eurogjici Security” sh.p.k. në lidhje
me kriterin e sipërcituar, është në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
6. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues lidhur me ofertat e paraqitura
nga ana e subjekteve “Cullhaj” sh.p.k. dhe “Mandi 2K” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit
Publik,
duke qenë se:
(i)
Në formularin standard të ankesës sipas modelit të aneksit nr. 2, bashkëlidhur VKMsë nr. 184, datë 17.03.2010, të ndryshuar, të publikuar edhe në dokumentat standarde
të tenderit, në seksionin III “Përshkrimi i ankesës”, në pikën 2 “Deklaratë e
hollësishme e fakteve dhe Argumenteve”, ankimuesi udhëzohet:
“Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin
ankesën tuaj. […]”;
(ii)
Subjekti ankimues, në ankesën e tij lidhur me kualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Cullhaj” sh.p.k. dhe “Mandi 2K” sh.p.k., nuk ka paraqitur asnjë fakt apo argument
që mbështet ankesën e tij e për rrjedhojë, mungojnë elementët konkretë mbi të cilët
bazohen pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe që të
përbëjnë objekt shqyrtimi nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik.
gjykon se, ankesa e operatorit ekonomik ankimues në lidhje me kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Cullhaj” sh.p.k. dhe “Mandi 2K” sh.p.k., nuk mund të merret në shqyrtim.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, të nenit 28, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
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rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik,

Vendosi:
1.

Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatorit ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k. për procedurёn e prokurimit me objekt: “Ruajtje e Objektit Komuna Farkë
me Roje Private”, me fond limit 5.625.000 Lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datё
06.05.2013, nga autoriteti kontraktor Komuna Farkë.

2.

Autoriteti kontraktor, lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.

3.

Palët mund të bëjnë ankim brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të tij, në gjykatën
përkatëse për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.

Relator: L. Pelinku

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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