KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 361/2015
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 04.06.2015 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k nga
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: “Ruatja
me roje private e godinës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”,
me fond limit 4.203.600 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
21.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Tiranë. Gjithashtu ngrihen pretendime edhe për ofertuesit e tjerë
pjesëmarrës në procedurë.

.
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
kualifikimin e operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k.
Gjithashtu ngrihen pretendime për ofertuesit e tjerë pjesëmarrës në
procedurë.”
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
kualifikimin e ofertuesve të tjerë pjesëmarrës në procedurë.

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
kualifikimin e operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k.
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“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. Gjithashtu
ngrihen pretendime për ofertuesit e tjerë pjesëmarrës në procedurë.”

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, L.8, H.10, Ap.3
Tiranё

“Ales” sh.p.k
Sheshi Willson, Pallati Sigma, Njësia 5, Ap.4,
Tiranë

“Dea Security” sh.p.k
Rruga “Ndre Mjeda”, Qendra Polifunksionale, Kati I
Tiranë

“SSX” sh.p.k
Rruga “5 Maji”, brenda ish ndërmarrjes kimike
Tiranë

“Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga Kavajës, Qendra Condor, Kulla H, Ap.27
Tiranë.

Autoriteti kontraktor:

Baza Ligjore:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Tiranë
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 çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
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
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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, 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.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 09.03.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit Kërkesë për Propozim” me
objekt: “Ruatja me roje private e godinës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”, me fond limit
4.203.600 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 21.04.2015 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 28.04.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin e
ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
Jori
Klaron
Cullhaj
Toni Security
Eurogjici Security
Nazeri 2000
Trezhnjeva
Arbana Sh.A
Firdeus Security
Ales

3.677.740,00 lekë, skualifikuar
3.769.521,00 lekë, skualifikuar
4.146.433,28 lekë, skualifikuar
4.149.835,35 lekë, skualifikuar
4.149.835,36 lekë, skualifikuar
4.149.835,36 lekë, skualifikuar
4.149.836,24 lekë, skualifikuar
4.150.040,40 lekë, skualifikuar
4.151.220,48 lekë, kualifikuar
4.151.221,36 lekë, kualifikuar
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SSX
A 2000
Siguria
Oktapus
Global Security
Dea Security

4.151.221,00 lekë, kualifikuar
4.151.221,36 lekë, kualifikuar
4. 151.221,36 lekë, kualifikuar
4.154.964,88 lekë, kualifikuar
4.183.150,26 lekë, kualifikuar
4.203.600,00 lekë, kualifikuar

Operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k është skualifikuar pasi:
“Në përllogaritjen e shtesave për turnin e II të III dhe taksës së armës nuk është respektuar kërkesa
e AK vendosur në DST për numrin e rojeve për një vend roje, konkretisht AK ka kërkuar që 1 Vend
roje është e barabartë me 3.66 roje dhe Operatoret Ekonomik kanë patur detyrimin të përllogarisin
shtesat mbi pagë për vështirësi shërbimi për T II dhe III për këtë koeficent, pra 3.66 ( ju në ofertën
tuaj keni ofertuar duke llogaritur shtesat për turnin e II dhe III me numrin total të rojeve, ndërtimi i
ofertës sipas kësaj mënyre që keni bërë ju ka ulur në mënyrë të qëllimshme ofertën ). Gjithashtu
edhe taksa e armës është llogaritur duke pjestuar vlerën totale të takses me numrin total të rojeve
dhe jo duke u nisur nga nga pjestimi i vlerës mujore me koeficentin e rojeve 3.66. Kjo mënyrë
llogaritje e bërë nga ana juaj, rezulton që oferta të jetë nën koston ligjore të parashikuar nga ligji
dhe aktet nënligjore që regullojnë këtë shërbim, gjithashtu llogaritjet e bëra në ofertën tuaj nuk janë
pasqyruar sipas kërkesave të AK në DST për të respektuar numrin e rojeve në 1 vend roje që është
3.66. Analiza e saktë do të ishte sipas kësaj formule, për 1 V.R = 3.66 Roje : 1. Paga minimale
33000 lekë 2.Shtesa turni i II 30.41 x 3 x 189.65 x 20 % = 3460.35 / 3.66 = 945.45 3. Shtesa për
Turnin e III 30.41 x 8 x 189.65 x 50 % =23 069.02 / 3.66 = 6303.01 4. 33000 + 945.45+6303.01 =
40 248.46 x16.7% sig.shoqërore dhe shëndetsore =6721.49 lekë 5. Taksa e armës : 8916.66/12
muaj = 743.05/3.66 roje = 203.01 lekë / roje taksa e armës së brezit.”

Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k rezulton i skualifikuar me argumentin:
“Në përllogaritjen e shtesave për turnin e II të III dhe taksës së armës nuk është respektuar kërkesa
e AK vendosur në DST për numrin e rojeve për një vend roje, konkretisht AK ka kërkuar që 1 Vend
roje është e barabartë me 3.66 roje dhe Operatoret Ekonomik kanë patur detyrimin të përllogarisin
shtesat mbi pagë për vështirësi shërbimi për T II dhe III për këtë koeficent, pra 3.66 ( ju në ofertën
tuaj keni ofertuar duke llogaritur shtesat për turnin e II dhe III me numrin total të rojeve, ndërtimi i
ofertës sipas kësaj mënyre që keni bërë ju ka ulur në mënyrë të qëllimshme ofertën ). Gjithashtu
edhe taksa e armës është llogaritur duke pjestuar vlerën totale të takses me numrin total të rojeve
dhe jo duke u nisur nga nga pjestimi i vlerës mujore me koeficentin e rojeve 3.66. Kjo mënyrë
llogaritje e bërë nga ana juaj, rezulton që oferta të jetë nën koston ligjore të parashikuar nga ligji
dhe aktet nënligjore që regullojnë këtë shërbim, gjithashtu llogaritjet e bëra në ofertën tuaj nuk janë
pasqyruar sipas kërkesave të AK në DST për të respektuar numrin e rojeve në 1 vend roje që është
3.66. Analiza e saktë do të ishte sipas kësaj formule, për 1 V.R = 3.66 Roje : 1. Paga minimale
33000 lekë 2.Shtesa turni i II 30.41 x 3 x 189.65 x 20 % = 3460.35 / 3.66 = 945.45 3. Shtesa për
Turnin e III 30.41 x 8 x 189.65 x 50 % =23 069.02 / 3.66 = 6303.01 4. 33000 + 945.45+6303.01 =
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40 248.46 x16.7% sig.shoqërore dhe shëndetsore =6721.49 lekë 5. Taksa e armës : 8916.66/12
muaj = 743.05/3.66 roje = 203.01 lekë / roje taksa e armës së brezit”.
II.4. Në datën 01.05.2015 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
1. Kundёrshtohet skualifikimi i tij nga procedura e mësipërme e prokurimit.
2. Kundërshtohen ofertat e operatorëve ekonomikë “Jori” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k dhe
“Cullhaj” sh.p.k, pasi janë nën koston ligjore.
3. Pretendohet se operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k nuk i ka ngarkuar në sistem të
gjithë listpagesën e muajit dhjetor 2014.
II.4.1. Në datën 09.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar
ankesën.
II.4.2. Në datën 12.05.2015 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.5. Në datën 30.04.2015 operatori ekonomik “Ales” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
1. Kundërshtohet kualifikimi i shoqërisë “Firdeus Security” sh.p.k pasi nuk ka përmbushur
kërkesat e autoritetit kontraktor për shpenzimet e detyrueshme ligjore për pagën e rojeve,
shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore dhe armatimin.
2. Për të njëjtën arsye kërkohet edhe skualifikimi i operatorëve ekonomikë “Arbana Sh.a”
sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, Toni
Security sh.p.k, “Cullhaj” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k, “Jori” sh.p.k dhe “N.S.A” sh.p.k.
II.5.1. Në datën 05.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik “Ales”
sh.p.k, duke e refuzuar ankesën.
II.5.2. Në datën 13.05.2015 operatori ekonomik ankues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.6. Nё datёn 04.05.2015 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet se operatorët ekonomikë “Jori” sh.p.k, “Klaron”
sh.p.k, “Cullhaj” sh.p.k, “Toni Security sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k,
“Trezhnjeva” sh.p.k, “Arbana Sh.a” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “SSX”
sh.p.k, “A 2000” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k dhe “Global Security” sh.p.k kanë
paraqitur oferta nën koston ligjore.
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II.6.1. Në datën 05.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar
ankesën.
II.6.2. Në datën 13.05.2015 operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.7. Në datën 30.04.2015 operatori ekonomik “SSX” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k, me
pretendimin se oferta e paraqitur prej tij është nën koston ligjore.
II.7.1. Në datën 12.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar
ankesën.
II.7.2. Në datën 14.05.2015 operatori ekonomik “SSX” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.8. Në datën 04.05.2015 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
1. Kundërshtohet vendimi i KVO-së për skualifikimin e tij.
2. Kërkohet skualifikimi i shoqërive “Jori” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k, “Cullhaj” sh.p.k pasi nuk
kanë përmbushur kërkesat e autoritetit kontaktor për shpenzimet e detyrueshme ligjore
lidhur me pagën bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shëndetësore dhe armatimin.
II.8.1. Në datën 05.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar
ankesën.
II.8.2. Në datën 14.04.2015 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor.
II.9. Në datën 22.05.2015 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 869/2 prot.
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 6904 prot., datë 18.05.2015, bashkëngjitur dokumentacioni mbi
zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë
ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankese si dhe dokumentave e
informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.1.1.Lidhur me pretendimet e parë të operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k sipas së cilit
kundërshtohet skualifikimi i tij për ofertë nën koston ligjore, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.1.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar si më poshtë:
“Ofertuesit duhet te paraqesin nje analize te cmimit te paraqitur, duke specifikuar sakte te gjithe
elementet qe kane marre parasysh ne llogaritjen e cmimit, si dhe duke plotesuar te gjitha kerkesat e
ligjeve ne fuqi dhe te termave te references. Ne kete analize ofetuesit duhet te kene parasysh :
-pagen minimale mujore.
-shtesat mbi page per vjetersi sherbimi per turnin e II, III.
-shtesat mbi page ne ditet e pushimeve dhe te festave zyrtare.
- sigurimet shoqesore.
- pushimet vjetore.
- shpenzimet per armatim.
- shpenzime per uniforme.
- shpenzime per nderlidhje dhe fitimin e shoqerise.”
III.1.1.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” rezulton se nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar:
Nr.
1.

Objekti i Prokurimit

Fondi limit pa
TVSH
4 203 600 lekë

Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike me roje
private, të Gjykatës së
Shkalles se pare, Tiranë me
3 ( tre) vënd roje
 2 (dy) vend roje per godinen civile
 1 (nje) vend roje per godinen penale

Periudha
në muaj
8 muaj

Nr. Rojeve
11

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise se godines se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. Sherbimi do te
kryhet ne 3 tre) vendroje, me dy turne, turni II dhe turni III. ( gjithsej 11 ( njembedhjete) roje).
Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise me roje private ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane, do te
perfshije sigurimin e godines civile, dhe godines penale .
Kryerja e sherbimit ne vend do te kryhet me 3 ( tre) vend roje.
Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise se godines se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. Sherbimi do te
kryhet ne tre vendroje, me dy turne, turni II dhe turni III. ( gjithsej 11 ( njembedhjete) roje).
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Sherbimi do te kryhet 16 ore (turn i II dhe turn i III) per cdo dite pune. ( nga ora 16:00 deri ne
08:00). Turni i II eshte nga ora 16:00 -24:00. Turni i trete nga ora 24:00 – 08:00. Sherbimi do te
kryhet 24 ore per dite pushimi ( te Shtune te Diel) dhe ditet e festave zyrtare .
Dita
E Hene
E Marte
E Merkure
E Enjte
E Premte
E Shtune
E Diel

Orari i sherbimit
16:00 - 08:00
16:00 - 08:00
16:00 - 08:00
16:00 - 08:00
16:00 - 08:00
08:00 - 08:00
08:00 - 08:00

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 dyte (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 shoqerore dhe shëndetesore si
dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi.
Afatet e ekzekutimit:
8 (tete) muaj, duke filluar nga data 1.05.2015 deri ne 31.12.2015, perfshire ditet e pushimit dhe
festat zyrtare.
Numri i punonjësve të shërbimit për ruajtjen dhe sigurinë e godinës se Gjykatës 16 orë në ditë turni
II dhe III në ditët e punës dhe 24 orë në ditët e shtuna të djela dhe festa zyrtare të 3.66 Roje për një
vënd roje dhe ne total per tre poste 11 Roje.
3 poste x 3.66 Roje / V.R = 11 Roje ne total.
III.1.1.3. 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 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.1.1.4. 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”. Ndёrsa në VKM-nё nr. 573,
datë 03.7.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, thuhet se: “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”.
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III.1.1.5. Referuar nenit 81 të “Kodit të Punës” 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%”, 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 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.
III.1.1.6. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke
filluar nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, 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”, ndёrsa shpenzimet minimale të armatimit pёrllogariten sipas Urdhrit të Ministrit të
Brendshëm nr.3644, dt.07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në kryerjen e shërbimit ndaj të
tretëve”;
Përsa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik shqyrtoi ofertën ekonomike të operatorit
ekonomik “Toni Security” sh.p.k dhe konstatoi se kjo ofertë nuk mjafton për kryerjen e shërbimit
për peridhën e kërkuar nga autoriteti kontraktor.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.1.2 Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që pretendimi i cituar më
lart nuk është pranuar (ç’ka rrjedhimisht sjell që operatori ekonomik të mbetet i skualifikuar nga
procedura në fjalë e prokurimit), ndaj edhe këto pretendime nuk do të merren në shqyrtim, për
ekonomi të procedurës administrative.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik « Ales » sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.2.1.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik « Ales » sh.p.k sipas së cilit kundërshtohet
kualifikimi i shoqërisë “Firdeus Security” sh.p.k pasi nuk ka përmbushur kërkesat e autoritetit
kontraktor për shpenzimet e detyrueshme ligjore për pagën e rojeve, shtesat mbi pagë, sigurimet
shoqërore dhe armatimin, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1.1. Referuar pikave “III.1.1.1”, “III.1.1.2”, “III.1.1.3”, “III.1.1.4”, “III.1.1.5”, “III.1.1.6” të
arsyetimit të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim ofertën ekonomike të
operatorit ekonomikk “Firdeus Security” sh.p.k, nga ku rezultoi se kjo ofertë është nën koston
ligjore dhe nuk mjafton për kryerjen e shërbimit të kërkuar në dokumentat e tenderit.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Ales” sh.p.k, për shoqëritë
“Arbana Sh.a” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k, “Cullhaj” sh.p.k, “Klaron”
sh.p.k, “Jori” sh.p.k dhe “N.S.A” sh.p.k.”, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se fati i
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operatorëve ekonomikë në fjalë është përcaktuar tashmë prej vendimit të autoritetit kontraktor të
datës 28.04.2015, sipas të cilit këto shoqëri rezultojnë të skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi
e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. Për më tepër, nga shqyrtimi administrativ
në KPP, nuk rezulton që këta operatorë ekonomikë të kenë paraqitur ankim në lidhje me këtë
procedurë prokurimi.

III.2.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Ales” sh.p.k, për shoqërinë “Toni
Security sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se ky ofertues mbetet i skualifikuar sipas
argumentit të dhënë nga KPP-ja në pikën III.1.1. të arsyetimit të mësipërm dhe pa asnjë ndikim në
interesat e ankimuesit.
III.2.4. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Ales” sh.p.k, për shoqërinë
“Nazeri 2000” sh.p.k, referuar pikave “III.1.1.1”, “III.1.1.2”, “III.1.1.3”, “III.1.1.4”, “III.1.1.5”,
“III.1.1.6” të arsyetimit të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim ofertën
ekonomike të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, nga ku rezultoi se kjo ofertë është nën
koston ligjore dhe nuk mjafton për kryerjen e shërbimit të kërkuar në dokumentat e tenderit.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik « Dea Security » sh.p.k se operatorët
ekonomikë “Jori” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k, “Cullhaj” sh.p.k, “Toni Security sh.p.k, “Eurogjici
Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k, “Arbana Sh.a” sh.p.k, “Firdeus
Security” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “SSX” sh.p.k, “A 2000” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k
dhe “Global Security” sh.p.k kanë paraqitur oferta nën koston ligjore, Komisioni i Prokurimit
Publik vërën se:
III.3.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik « Dea Security » sh.p.k se operatorët
ekonomikë “Jori” sh.p.k, “Klaron” sh.p.k, “Cullhaj” sh.p.k, “Toni Security sh.p.k, “Eurogjici
Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k, “Arbana Sh.a” sh.p.k dhe “Firdeus
Security” sh.p.k kanë paraqitur oferta nën koston ligjore, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se
fati i operatorëve ekonomikë në fjalë është përcaktuar tashmë prej vendimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave të datës 28.04.2015, si dhe bazuar në gjykimin e Komisionit të Prokurimit
Publik dhënë në pikat III.1.1.; III.2.1 dhe III.2.4. të arsyetimit të mësipërm dhe si pasojë këto
shoqëri rezultojnë të skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, pa asnjë ndikim në interesat e
ankimuesit.
III.3.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik « Dea Security » sh.p.k se operatorët
ekonomikë “Ales” sh.p.k, “SSX” sh.p.k, “A 2000” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k dhe
“Global Security” sh.p.k kanë paraqitur oferta nën koston ligjore, referuar pikave “III.1.1.1”,
“III.1.1.2”, “III.1.1.3”, “III.1.1.4”, “III.1.1.5”, “III.1.1.6” të arsyetimit të mësipërm, Komisioni i
Prokurimit Publik mori në shqyrtim ofertat ekonomike të këtyre operatorëve ekonomikë nga ku
rezultoi se oferta e operatorit ekonomik « SSX » sh.p.k është nën koston ligjore, ndërsa ofertat e
shoqërive të tjera mjaftojnë për kryerjen e shërbimit të kërkuar në dokumentat e tenderit.
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Pretendimi i ankimuesit qëndron për shoqërinë “SSX” sh.p.k.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron për shoqëritë “Ales” sh.p.k,
sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k dhe “Global Security” sh.p.k.

“A 2000” sh.p.k, “Siguria”

III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “S.S.X” sh.p.k, se oferta e paraqitur nga
operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k, është nën koston ligjore, Komisioni i Prokurimit
Publik i qëndron gjykimit të dhënë në pikën “III.2.1.” të arsyetimit të mësipërm.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.5.1. Lidhur me pretendimet e parë të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k sipas së cilit
kundërshtohet skualifikimi i tij për ofertë nën koston ligjore, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.5.1.1. Referuar pikave “III.1.1.1”, “III.1.1.2”, “III.1.1.3”, “III.1.1.4”, “III.1.1.5”, “III.1.1.6” të
arsyetimit të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim ofertën ekonomike të
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, nga ku rezultoi se kjo ofertë është nën koston ligjore
dhe nuk mjafton për kryerjen e shërbimit të kërkuar në dokumentat e tenderit.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.5.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që pretendimi i cituar më
lart nuk është pranuar (ç’ka rrjedhimisht sjell që operatori ekonomik të mbetet i skualifikuar nga
procedura në fjalë e prokurimit), ndaj edhe këto pretendime nuk do të merren në shqyrtim, për
ekonomi të procedurës administrative.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM 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, njëzëri

Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Toni Security” sh.p.k, “Dea
Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për
Propozim” me objekt: “Ruatja me roje private e godinës së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë”, me fond limit 4.203.600 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 21.04.2015, nga
autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
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2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Ales” sh.p.k, “SSX” sh.p.k,
3.

Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Firdeus Security” sh.p.k dhe “SSX” sh.p.k, duke i skualifikuar kёta operatorë.

4.

Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.

5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Ales” sh.p.k, “SSX” sh.p.k, sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr. 869 Prot;
Datë 12.05.2015

Nr. 879 Prot;
Datë 13.05.2015

Nr. 880 Proti;
Datë 13.05.2015

Nr. 892 Prot;
Datë 14.05.2015

Nr. 899 Prot;
Datë 14.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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