KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 322/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 26.05.2015 shqyrtoi ankesën me:

Objekti:

Kualifikimin e ofertës së tij si dhe skualifikimin e operatorit
ekonomik “Dea Security” sh.p.k. në procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur” me objekt: “Ruajtja dhe sigurimi
fizikme shoqëri private të ruajtjes dhe të sigurisë të
institucionit Muzeu Historik Kombëtar”, me fond limit
5305049 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 25.03.2015 nga
autoriteti kontraktor, Muzeu Historik Kombëtar.
Kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e mësipërme të
prokurimit.
Kualifikimin e tij si dhe kërkon skualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Dea Security” sh.p.k., dhe “Nazeri 2000” sh.p.k.
në procedurën e mësipërme të prokurimit.
Kualifikimin e tij si dhe kërkon skualifikimin e operatorëve
të tjerë ekonomikë që kanë ofertuar me vlerë më të vogël se
ankimuesi në procedurën e mësipërme të prokurimit në
procedurën e mësipërme të prokurimit.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k.
Adresa: Rruga “Adem Jashari”, Lagja 8, H.10, Ap.3, Tiranë
“Firdeus Security” sh.p.k
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Adresa: Blv. Gjergj Fishta pallati i ri përballë “Diplomat 2”
kati 3, hyrja 1 Tiranë
“Klaron” sh.p.k.
Adresa: Rruga e Durrësit, Sheshi Karl Topia, Kulla II, kati II,
Tiranë
“Jori” sh.p.k.
Adresa: Rruga e Barrikadave, Palli 2, Shk 1, AP 41, Tiranë
Autoriteti Kontraktor:

Baza Ligjore:

Muzeu Historik Kombëtar
Adresa: Sheshi: Skenderbej, Tiranë

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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 çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, pretendimet e tyre 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”;
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I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 16.02.2015 është publikuar procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me
objekt: “Ruajtja dhe sigurimi fizikme shoqëri private të ruajtjes dhe të sigurisë të institucionit
Muzeu Historik Kombëtar”, me fond limit 5305049 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë
25.03.2015 nga autoriteti kontraktor, Muzeu Historik Kombëtar.
II.2. Në datën 20.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
1. Arbana sh.a
2. Brecani R.O.S.P
3. Trezhnjeva
4. Toni Security
5. Eurogjici Security
6. Nazeri 2000
7. Firdeus Security
8. Dea Security
9. Albguardia
10. NSS
11. Strateg Security
12. Global Security
13. Jori
14. Klaron
15. A 2000

me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike

3.966.387 lekë pa tvsh, skualifikuar
4.036.586 lekë pa tvsh, skualifikuar
4.036.626 lekë pa tvsh, skualifikuar
4.036.639 lekë pa tvsh, skualifikuar
4.036.640 lekë pa tvsh, skualifikuar
4.036.640,4 lekë pa tvsh, kualifikuar
4.036.640,4 lekë pa tvsh, skualifikuar
4.036.640,66 lekë pa tvsh, kualifikuar
4.036.884 lekë pa tvsh, skualifikuar
4.037.661 lekë pa tvsh, skualifikuar
4.037.854 lekë pa tvsh, skualifikuar
4.039.206 lekë pa tvsh, skualifikuar
4.107.075,3 lekë pa tvsh, skualifikuar
4.133.163,7 lekë pa tvsh, skualifikuar
4.485.156 lekë pa tvsh, skualifikuar

II.3. Në datën 20.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. është
njoftuar elektronikisht për skualifikimin e tij me arsyet:
1. Nuk përmbush kërkesën për shlyerjen e të gjitha deturimeve të maturuara të OSHEEsë, pasi vërtetimin e OSHEE e ka me numër kontrate të njëjtë me atë të një operatori
ekonomik tjetër (operatorit Toni Security”;
2. Operatori ekonomik në përllogaritjet e bëra në ofertën në total rezulton të jetë nën
koston ligjore.
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II.3.1 Në datën 21.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton skualifikimin e tij si dhe
kualifikimin e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k.
II.3.1. Në datën 24.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 333/1 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., duke e refuzuar
ankesën e tij.
II.3.2. Në datën 28.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e
paraqitur në autoritetin kontraktor si më poshtë:
1. Kundërshtojmë arsyen e parë të skualifikimit pasi shoqëria jonë ka përmbushur
kërkesën e përcaktuar nga autoriteti kontraktor. Ne si shoqëri kemi dhënë me qera
ambientet te shoqëria Toni Security të cilat janë me një sahat të vetëm dhe me një
kontratë ajo së cilës i referohet edhe OSHEE në vërtetim.[....]
2. Kundërshtojmë arsyen e dytë të skualifikimit pasi shoqëria jonë pranon se ka një
gabim në totalin e ofertës por për gabime ligji ka parashikuar korrigjime. Ne e
pranojmë këtë gabim aritmetik, por autoriteti ka për detyrë ta korrigjojë vetë këtë
gabim dhe më pas të kërkojë konfirmimin për korrigjimin.....[....] në rastin konkret,
kemi mospërputhje ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total. Paraqesim analizën e
kostos. [......] sa më sipër pretendimi i autoritetit kontraktor bie në kundërshtim me
rregullimet ligjore të përmendura më lartë për këto raste.
3. Me qëllim respektimin e parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit kërkojmë
skualifikimin e shoqërisë Dea Security për arsye:
Shoqëria Dea Security nuk ka paraqitur vërtetim lëshuar nga OSHEE për operatorin
por për individin.
Kërkojmë kualifikimin e shoqërisë sonë dhe skualifikimin e Dea Security sh.p.k
II.4 Në datën 20.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k. është
njoftuar elektronikisht për skualifikimin e tij me arsyet:
1. Nuk plotëson kërkesën sipas DST për Deklaratën e gjendjes financiare, pasi nuk është
brenda 10 ditëve, mban datën 05.03.2015;
2. Nuk plotëson kërkesën sipas DST për vlerat e kërkuar është 530.504, ju e keni
106.101 më të vogël;
3. Nuk ka plotësuar kërkesën për xhiron e vitit 2014 (pasi e ka Janar – nëntor 2014)
II.4.1 Në datën 22.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k. ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kërkon kualifikimin e tij.

4

II.4.2. Në datën 27.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 340/2 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k., duke e refuzuar
ankesën e tij.
II.4.3. Në datën 04.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e
paraqitur në autoritetin kontraktor ku kërkon:
1. Kundërshtoj arsyen e parë të skualifikimin pasi vërtetimi i Bankës nuk mund të
kërkohet më nga autoriteti kontraktor në procedurat e prokurimit, nuk mund të
vendosen kriteret që nuk kanë asnjë mbështetje në ligjin e prokurimit. Kërkesa e
autoritetit kontraktor bie ndesh me rregullat e prokurimit Publik.
2. Kundërshtojmë arsyen e dytë të skualifikimit pasi kërkesa e autoritetit që sigurimi i
ofertës të jetë 10 % e fondit limit është në kundërshtim me rregullat e prokurimit
Publik.
3. Kundërshtojmë arsyen e tretë të kualifikimit pasi vërtetimi i administratës tatimore
për vitin 2014 janar – nëntor 2014 është shumë e cila e tejkalon disa herë vlerën e
fondit limit.
Kërkojmë kualifikimin e ofertës sonë.
II.5. Në datën 20.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Klaron” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për skualifikimin e tij me arsyet:
1. Ka llogaritur gabim koston për njësi duhej 44.851,56;
2. Ka ofertuar gabim për 10 muaj. Duhej për 9 muaj
II.5.1 Në datën 24.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Klaron” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kërkon kualifikimin e ofertës së tij dhe skualifikim të
operatorëve të tjerë ekonomikë që nuk kanë llogaritur saktë gjithë elementët e kostos.
II.5.2. Në datën 30.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 347/1 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Klaron” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e
tij.
II.5.3. Në datën 08.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Klaron” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor ku kërkon:
Skualifikimi ynë është bërë në kundërshtim më ligjin. [...] në përllogaritjen e kostos kemi
zbatuar ligjin 75/2014 duke pasur parasysh shërbimet për ditë pune shërbimi pranë
institucionit. Paga orare 189.65 si dhe shtesat për T II-të e T III-të. Kemi llogaritur dhe ditët
pushim e shtunë, dielë si dhe festat sipas preventivit të kërkuar.
Nuk ka pse të mërret bazë paga juaj 44851,56 lekë për njësi. Kemi opfertuar për 10 muaj se
në sistemin e APP-së thoni që shërbimi do jetë për 10 muaj.
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Cmimi ynë është llogaritur për 306 ditë [.............................................................................]
Përsa i përket dy operatorëve ekonomikë të kualifikuar i keni kualifikuar në kundërshtim me
ligjin dhe me specifikimet, pasi nuk ka paraqitur shtesat mbi pagë për ditët pushim sic janë e
shtunë, djelë dhe festa zyrtare.
Kërkojmë vlerëssimin e ofertës sonë skualifikimin e operatorëve që nuk kanë llogaritur saktë
të gjithë elementët e kostos të përcaktuara me ligj.
II.6. Në datën 20.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Jori” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për skualifikimin e tij me arsyet:
1. Nuk plotëson kërkesën sipas DST për sigurimin e ofertës.
2. Nuk plotëson kërkesën sipas DST “Operatorët ekonomikë pjesëmarrës të mos kenë
pasur konflikt gjyqësor me Muzeun Historik Kombëtar (nuk ka paraqitur asnjë
dokument që të vërtetojë kërë kërkesë)
II.6.1 Në datën 27.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Jori” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, ku kërkon kualifikimin e tij dhe skualifikimin e operatorëve të
tjerë ekonomikë.
II.6.2. Në datën 30.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 346/1 prot., i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Jori” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
(pranuar pjesërisht).
II.6.3. Në datën 12.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Jori” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor ku kërkon:
1. Së pari sigurimi i ofertës është përllogaritur 106.100,98 nga ak dhe ne e kemi
paraqitur 106.101 lekë pra më shumë se vlera e kërkuar nga ana e autoritetit
kontraktor.
2. Së dyti autoritetiti kontraktor nuk kërkon dokument por kërkon që Operatorët
ekonomikë pjesëmarrës të mos kenë pasur konflik gjyqësor me Muzeun Historik
Kombëtar [....] në dijeninë tonë ne jo vetëm që nuk kemi konflikt por jemi Operatori
që vazhdojmë të ruajmë dhe të sigurojmë ambjentet e MHK.
3. Së treti, duke vlerësuar ofertën ekonomike të bërë nga KVO, kosntatojmë se shoqëritë
fituese janë nën koston ligjore dhe si të tilla duhet të skualifikohen. Ju paraqesim
vlerësimin e ofertës sonë ekonomike për një roje në muaj [.................]
II.7. Në datën 06.05.2015, 08.05.2015, 14.05.2015 dhe 20.05.2015 autoriteti kontraktor me
anë të shkresave nr. 385 prot., shkresës nr. 388/1 prot., shkresës nr. 414 prot dhe shkresës nr.
427/2 datë 20.05.2015, ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e
kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici Seucrity” sh.p.k.
dhe “Klaron” sh.p.k për skualifikim të padrejtë të ofertave të tyre pasi janë janë nën
minimumin e detyrueshëm ligjor për këtë lloj shërbimi, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren
se:
III.1.1. 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.”
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.1.2. 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.1.3. 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.1.4. Në procedurën në fjalë, autoriteti kontraktor ka kërkuar që shërbimi të jetë nga data
01.04.2015 deri më 31.12.2015.
Në dokumentat e tenderit në shtojcën 9 ”Specifikimet teknike”, numri i vendrojeve është 2
(dy) me tre roje në cdo turn, me 10 (dhjetë) punonjës shërbimi në total.
III.1.5. Nisur nga parakushti i theksuar më lart, Komisioni, pasi shqyrtoi informacionin e
paraqitur nga ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, vëren se:
Nisur nga ankesa e operatorëve ekonomikë në lidhje me përllogaritjet e kostos së tyre jo sipas
legjislacionit në fuqi, Komisioni i Prokurimit Publik shqyrtoi ofertën ekonomike të
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operatorëve ekonomike “Eurogjici Security” sh.p.k., dhe “Klaron” sh.p.k., nga ku rezultoi se
oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, nuk është në përputhje
me detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të
dhe të III-të, për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7%, shpenzimet për
armatim, vlerësuar edhe duke pasur parasysh se parashikimet për shpenzimet operative,
fitimin apo shpenzime të tjera të këtyre operatorëve ekonomikë përmbajnë një numër të
tepruar shifrash pas presjes dhjetore ndërsa totali është paraqitur pa llogaritur saktë presjen
dhjetore.
Ndërsa oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Klaron” sh.p.k, është në përputhje me
detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe të
III-të, për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7%, shpenzimet për armatim.
Përsa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k nuk qëndron.
Përsa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Klaron” sh.p.k qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Klaron” sh.p.k për kualifikim
të padrejtë të operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k. pasi
janë nën minimumin e detyrueshëm ligjor për këtë lloj shërbimi, Komisioni i Prokurimit
Publik, vëren se:
III.2.1. Në procedurën në fjalë, autoriteti kontraktor ka kërkuar që shërbimi të jetë nga data
01.04.2015 deri më 31.12.2015.
Në dokumentat e tenderit në shtojcën 9 ”Specifikimet teknike”, numri i vendrojeve është 2
(dy) me tre roje në cdo turn, me 10 (dhjetë) punonjës shërbimi në total.
III.2.2. Nisur nga parakushti i theksuar më lart, Komisioni, pasi shqyrtoi informacionin e
paraqitur nga ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, vëren se:
Nisur nga ankesa e operatorëve ekonomikë në lidhje me përllogaritjet e kostos së tyre jo sipas
legjislacionit në fuqi, Komisioni i Prokurimit Publik shqyrtoi ofertën ekonomike të
operatorëve ekonomike “Nazeri 2000” sh.p.k., dhe “Dea Security” sh.p.k., nga ku rezultoi se
ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k., dhe “Dea Security”
sh.p.k. janë në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për shtesat mbi
pagë për turnin e II-të dhe të III-të, për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën
16.7%, shpenzimet për armatim.
Përsa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik “Klaron” sh.p.k nuk qëndrojnë.
III.3. Lidhur me pretendimet e “Firdeus Security” sh.p.k., në lidhje me skualifikimin e tij se
Nuk plotëson kërkesën sipas DST për Deklaratën e gjendjes financiare, pasi nuk është brenda
10 ditëve, mban datën 05.03.2015, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se:
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III.3.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, pika 2 Kriteret e Vecanta të kualifikimit,
Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika b) është kërkuar:
Një deklaratë e gjendjes financiare nga një ose më shumë banka në masën 10% të fondit limit
të lëshuar jo më parë se 10(dhjetë) ditë nga dita e hapjes se ofertave, e shprehur shuma në
fjalë 530504 (pesëqind e tridhjet mijë e pesëqind e katër) lekë pa tvsh.
III.3.2 Autoriteti kontraktor në lidhje më procedurën e prokurimit të mësipërme ka hartuar një
shtojcë të cilën e ka publikuar me ndryshimet përkatëse në datën 21.03.2015 duke mos
përcaktuar datën e hapjes së tenderit e cila do ishte 25.03.2015.
III.3.4. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet 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.3.5 Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar, 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.3.6 Ndërsa në nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” 1. Operatorët ekonomikë, për të marrë
pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha
kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë
në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
c) gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet
ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur
nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së
bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së
përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e
ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit
financiare, kur ky informacion është i mundur;
III.3.7 Në nenin 62, të Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Ndryshimi i dokumenteve të tenderit
përcaktohet se:
“Në çdo rast, kur ndryshohen dokumentet e tenderit, autoriteti kontraktor zgjat afatin kohor
për dorëzimin e ofertës me 5 (pesë) ditë për prokurimet me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë
dhe me 10 (dhjetë) ditë për prokurimet me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, në përputhje me
nenin 42 të LPP.”
III.3.8. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitura nga operatorët për plotësimin e këtij
kriteri rezulton;
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“Firdeus Security” sh.p.k., Vërtetim Nr. 000011 Prot., datë 05/03/2014 [...]

Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor ka publikuar një shtojcë.
Autoriteti kontraktor në shtojcën publikuar me ndryshimet përkatëse ka sjellë konfuzion në
rastin konkret pasi, referuar dhe bazës ligjore të sipërcituar në pikën III.3.7 duhej t’i bënte me
dije të gjithë ofertuesve datën e zhvillimit të tenderit me qëllim që gjithësecili të përgatiste
dokumentave sipas ndryshimeve të dokumentave të tenderit.
Sa më sipër, Komisioni gjykon se, me anë të dokumentacionit që është paraqitur paraqitur në
sistemin elektronik, operatori ekonomik ka depozituar dokumentacion sipas kërkesave të
përcaktuara në DT duke e bërë të vlefshëm, konkretisht duke paraqitur vërtetim bankar që
mbajn datën 05.03.2015.
Përsa më sipër, pretendimi i parashtruar nga operatori ekonomik ankimues qёndron.
III.4. Lidhur me pretendimet e “Firdeus Security” sh.p.k., në lidhje me skualifikimin e tij në
se: “Nuk ka plotësuar kërkesën për xhiron e vitit 2014 (pasi e ka Janar – nëntor 2014)”,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se:
III.4.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, pika 2 Kriteret e Vecanta të kualifikimit,
Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika c) është kërkuar:
”Një deklarat e xhiros vjetore për vitet 2012, 2013, 2014 e cila nuk duhet të ketë një vlerë më
të ulet se ai i fondit limit për secilin vit”
III.4.2 Për plotësimin e këtij kriteri operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. ka
paraqitur dokumentacionin e mëposhtëm:
Vërtetim nr. 3488/2, datë 12.04.2013 duke vërtetuar se “Firdeus Security” sh.p.k në vitet e
mëposhtme ka raportuar të ardhura si mëposhtë:
-

Për vitin 2010 143.797.599 lekë

-

Për vitin 2011 139.738.180 lekë

-

Për vitin 2012 180.718.025 lekë

Vërtetim nr. 3252/2, datë 19.03.2014 duke vërtetuar se “Firdeus Security” sh.p.k, në vitet e
mëposhtme ka raportuar të ardhura si mëposhtë:
-

Për vitin 2013 136.297.725 lekë

Vërtetim nr. 924 datë 07.01.2015 duke vërtetuar se administratori “Firdeus Security” sh.p.k,
në vitet e mëposhtme ka raportuar të ardhura si mëposhtë:
Janar- Nëntor 2014 60.885.782 lekë
III.4.4. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet 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, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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.4.5. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, përcaktohet se: Për kapacitetet financiare dhe ekonomike:
neni 26 pika 7 a, dhe b Për të provuar përmbushjen e kriterit për kapacitetet financiare dhe
ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:
b) kopje të deklaratave të xhiros vjetore, ku në asnjë rast vlera e kërkuar nga autoriteti
kontraktor në dokumentet e tenderit nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që
prokurohet. […..]”
Sa më sipër, KPP gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative,
makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur,
si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron kapacitetin ekonomik dhe financiar, e konkretisht “Nje deklarat e xhiros
vjetore per vitet 2012, 2013, 2014 e cila nuk duhet të ketë një vlerë me të ulet se ai i fondit
limit për secilin vit”.
KPP gjykon se kriteri i sipërcituar është përmbushur nga operatori ekonomik “Firdeus
Security” sh.p.k. pasi, mesatarja e xhiros vjetore e viteve të fundit e tejkalon disa herë fondin
limit të kontratës që prokurohet.
Përsa parashtuar mësipër, pretendimi i ekonomik ankimues qëndron.
III.5. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorëve ekonomikë “Firdeus Security” sh.p.k
dhe “Jori” sh.p.k. për skualifikimin e tyre, në lidhje me sigurimin e ofertës Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në “Njoftimin e kontratës”, pika 3.2, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Sigurimi i Ofertës: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë
se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor) Operatori Ekonomik
paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e
sigurimit të ofertës është 530504 Lekë (pesëqind e tridhjetë mijë e treqind e katër) lekë.”
III.5.2. Për plotësimin e këtij kriteri të vendosur nga autoriteti kontraktor pjesëmarrësit kanë
paraqitur dokumentacionin si më poshtë:
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Operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k, e ka paraqitur Formularin e sigurimit
të ofertës në të cilin është parashikuar vlera e sigurimit në shifra 106101 lekë.
Operatori ekonomik “Jori” sh.p.k, e ka paraqitur Formularin e sigurimit të ofertës në
të cilin është parashikuar vlera e sigurimit në shifra 106101 lekë.

III.5.3. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 49,
pika 1, përcakton:
“Në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti
kontraktor mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas rregullave të
prokurimit publik.”
Ndërsa në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, neni 18, pika 1 dhe 2, thuhet:
“Në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti
kontraktor mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas këtij neni. Në
këtë rast, sigurimi i ofertës ka formën e një depozite apo garancie, të lëshuar nga një bankë
ose një shoqëri sigurimi, e licencuar nga shteti për të ushtruar këtë veprimtari.”
“Ofertuesit ose kandidatët e kualifikuar duhet të paraqesin sigurimin e ofertës, në vlerën 2%
të vlerës limit, të përcaktuar në dokumentet e tenderit. Në dokumentet e tenderit duhet të
parashikohet një periudhë vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës.
Sigurimi i ofertës duhet të jetë i vlefshëm gjatë gjithë kësaj periudhe.”
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se sigurimi i ofertës është një kusht i cili mund
kërkohet nga autoriteti kontraktor në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i
lartë monetar. Në këto raste autoriteti kontraktor përcakton në dokumentat e tenderit
periudhën e vlefshmërisë së ofertave e cila gjen pasqyrim në formularin e sigurimit të ofertës,
i detyrueshëm për tu paraqitur nga ofertuesit.
Meqënëse autoritetet kontraktore nuk mund të kërkojnë sigurim oferte në procedurat e
prokurimit “Procedurë e hapur” me vlerë më të ulët se kufiri i ulët monetar, rrjedhimisht
edhe Formulari i Sigurimit të Ofertës i paraqitur nga operatorët ekonomikë ”Firdeus
Security” sh.p.k dhe “Jori” sh.p.k në procedurën e mësipërme të prokurimit, në të cilit është
përcaktuar vlera e sigurimit, nuk duhet të merret në konsideratë nga KVO-ja gjatë shqyrtimit
të ofertës së paraqitur prej tyre.
Pёrsa mё sipёr, pretendimet e ankimuesve qёndrojnë.
III.6 Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik “Jori” sh.p.k se: Nuk
plotëson kërkesën sipas DST “Operatorët ekonomikë pjesëmarrës të mos kenë pasur konflikt
gjyqësor me Muzeun Historik Kombëtar (nuk ka paraqitur asnjë dokument që të vërtetojë
kërë kërkesë), Komisioni i Prokurimit publik vëren se;
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III.6.1. Në Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, pika 2 Kriteret e Vecanta të kualifikimit,
Kapaciteti ligjor, pika d) është kërkuar::
”Operatorët ekonomikë pjesëmarrës të mos kenë patur konflikt gjyqësor me Muzeun Historik
Kombëtar”
III.6.2 Për plotësimin e këtij kriteri operatori ekonomik “Jori” sh.p.k. nuk ka paraqitur asnjë
dokumentacion (deklaratë).
Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për
njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka
në funksion realizimit me sukses të kontratës.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, operatori ekonomik “Jori” sh.p.k. nuk ka dorëzuar
një dokument në përputhje me kriterin e sipërcituar, të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në
Dokumentat e Tenderit.
Gjithashtu, Komisioni sqaron se, nëse ankimuesi do të kishte pretendime mbi kriterin e
sipërcituar, atëherë, referuar nenit 63, pika 1.1, të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, në të cilin thuhet shprehimisht se: “Në rastin e ankesave për
dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor
brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të
Agjencisë së Prokurimit Publik”, ankimuesi mund të ishte ankuar pranë autoritetit kontraktor
duke kërkuar sqarim ose modifikimin e tij.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Jori” sh.p.k. nuk qëndron.
III.7 Në lidhje me pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k., dhe “Jori” në lidhje me operatorët ekonomik të tjerë Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se meqenëse në bazë të arsyetimit të mësipërm, pika III.1 dhe III.6 meqënëse gjendja
faktike dhe juridike edhe pas ankimimit në KPP do të vijojë të mbetet “i skualifikuar” kështu
që ato nuk legjitimohet për t’u ankuar për operatorëve të 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.
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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, njëzëri

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vendos
Të mos pranojë ankesat e paraqitur nga “Eurogjici Security” sh.p.k., dhe “Jori”
sh.p.k., për procedurёn e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Ruajtja dhe
sigurimi fizikme shoqëri private të ruajtjes dhe të sigurisë të institucionit Muzeu
Historik Kombëtar”, me fond limit 5305049 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë
25.03.2015 nga autoriteti kontraktor, Muzeu Historik Kombëtar.
Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. për
procedurën e mësipërme të prokurimit.
Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Klaron” sh.p.k vetëm për
kualifikimin e ofertës së tij për procedurën e mësipërme të prokurimit.
Të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorëve ekonomike “Firdeus
Security” sh.p.k. dhe “Klaron” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljet, duke i kualifikuar ato.
Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.
Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. dhe “Klaron” sh.p.k.
Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 766 Prot.;
Datë 28.04.2015;

Nr. 804 Prot.;
Datë 04.05.2015;

Nr. 838 Prot.;
Nr. 864 Prot.;
Datë 08.05.2015; Datë 12.05.2015;

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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