KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P. 143/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 17.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Skualifikimin e operatorëve të tjerë pjesëmarrës në procedurёn e
prokurimit Nr. REF-22035-01-21-2016 me objekt: “Shërbim me
roje civile kantieri BE-HA-SE, Peqin”, me fond limit 2.091.667
lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 08.02.2016, nga autoriteti
kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagja 8, H.10, Pall.4, Ap.3. Tiranё

Autoriteti Kontraktor:

Autoriteti Rrugor Shqiptar
Rr.Sami Frashëri Nr. 33 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 çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Vëren:
I
Vlerësimi paraprak

I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie
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”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë 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.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 22.01.2016 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit Nr. REF-22035-01-21-2016 me objekt: “Shërbim me roje civile kantieri BE-HA-SE,
Peqin”, me fond limit 2.091.667 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 08.02.2016, nga autoriteti
kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar.
II.2. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët
kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“Dea Security” sh.p.k.
“Firdeus Security” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
“Bahiti - G” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Snajper Security” sh.p.k.

1.858. 383,6 lekë, kualifikuar
1.858.383,6 lekë, kualifikuar
1.961.863,2 lekë, kualifikuar
2.050.934,4 lekë, kualifikuar
2.050.938,9 lekë, kualifikuar
2.050.938,9 lekë, kualifikuar
2.683.147,8 lekë, skualifikuar
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II.3. Në datën 12.02.2016 operatorët ekonomik pjesëmarrës janë njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave.
II.4. Në datën 13.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve të
tjerë pjesëmarrës në procedurën objekt ankimi.
II.4.1 Në ankimimin drejtuar autoritetit kontraktor nuk rezulton të ketë marrë kthim përgjigje.
II.5. Në datën 22.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor si më
poshtë:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Dea Security” sh.p.k, “Firdeus Security”
sh.p.k dhe “Trezhnjeva” pasi:
1.
2.
3.
4.

Nuk kanë paraqitur vërtetimin e lëshuar nga DPQ;
Nuk disponojnë AKEP me zonë mbulimi Peqin;
Nuk kanë paraqitur Akt- Miratimi lëshuar nga DPQ Elbasan;
Kanë paraqitur ofertë nën koston e lejuar ligjore. Kosto duhej të përllogaritej [...]

Gjithashtu kundërshtojmë kualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000 sh.p.k pasi:
1. Nuk kanë paraqitur vërtetimin e lëshuar nga DPQ;
2. Nuk disponojnë AKEP me zonë mbulimi Peqin;
II.6 . Nëpërmjet shkresës me nr. 1372 prot., datë 01.03.2016, protokolluar me tonën 298/2 datë
01.03.2016 është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit
ekonomik ankimues.
Ndër të tjera bashkalidhur dhe kthim përgjigje e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k
ku i është pranuar pjesërisht ankimimi dhe operatorët ekonomikë për të cilët ankimohet duhet të
skualifikohen.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si edhe pas shqyrtimit të
informacionit e dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues mbi kualifikimin e padrejtë të
ofertës së operatorëve ekonomikë “Dea Security” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k dhe
“Trezhnjeva” pasi: “Kanë paraqitur ofertë nën koston e lejuar ligjore. Kosto duhej të
përllogaritej [...]” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se :
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, tek njoftimi i kontratës pika 2.3 është përcaktuar se:
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Kohëzgjatja në muaj 10 ose ditë
III.1.1.1 Në Shtojcën e publikuar me ndryshime ndër të tjera është përcaktuar:
“Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin Analizën e Çmimit me përllogaritje konkrete, për
koston e shërbimit të ofruar për një punonjës shërbimi, ku përfshihen të gjitha detyrimet ligjorë
si; paga bazë, shtesat mbi pagë për ditë pushimi dhe festash zyrtare, shtesat turni i dytë dhe turni
i tretë etj (neni 81 i Kodit të Punës), sigurimet shoqërore e shëndetsore, kosto armatimi, kosto
uniforme, kosto ndërlidhje dhe fitimin e shoqërisë. Mosparaqitja e këtij preventivi, analizës së
çmimit dhe ofrimi nën koston minimale ligjore të lejuar, përbën shkak për skualifikimin e
operatorëve ekonomikë”.
III.1.2 Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga ankesa e operatorit ekonomik “Eurogjici
Security” sh.p.k., në lidhje me pretendimin se operatorët ekonomikë “Dea Security” sh.p.k,
“Firdeus Security” sh.p.k dhe “Trezhnjeva” kanë paraqitur ofertë nën koston ligjore të lejuar
[...], KPP shqyrtoi ofertat e operatorëve ekonomik pjesëmarrës nga ku rezultoi se kanë paraqitur;
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Operatori ekonomik “Dea Security” Shtojcën 1 “Formulari i ofertës” për 4 roje për
10 muaj.
Operatori ekonomik “Firdeus Security” Shtojcën 1 “Formulari i ofertës” për 4 roje
për 10 muaj .
Operatori ekonomik “Bahiti G” Shtojcën 1 “Formulari i ofertës” për 4.5 roje për 10
muaj .
Operatori ekonomik “Trezhnjeva” Shtojcën 1 “Formulari i ofertës” për 4.5 roje për
10 muaj .
Operatori ekonomik “Eurogjici Security” Shtojcën 1 “Formulari i ofertës” për 4.5
roje për 10 muaj .
Operatori ekonomik “Nazeri 2000” Shtojcën 1 “Formulari i ofertës” për 4.5 roje
për 10 muaj .
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III.1.3. 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.1.4. 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.1.5. 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.1.6. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke
filluar nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015 “Pёr
kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i
kujdesit shёndetёsor”.
III.1.7. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet minimale të armatimit ,
sipas Urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr. 3644, dt. 07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në
kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”.
III.1.8 Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23, pika 1
dhe 4 përcaktohet se “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve
dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në
mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur
ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të
përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që
duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të
përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë në
mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave
me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të dalë jo
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vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga pikëpamja
teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e ofertave për
kërkesat e objektit të kontratës, për këto punime ose për funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit
dhe të funksionit duhet të jenë të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë
në përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe
specifikimet për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin.”
III.1.9 Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 1 përcaktohet “Natyra
e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti, qëllimi,
specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit, që do kryhet.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, mungesa e informacionit mbi numrin e rojeve në një
vendroje krijon konfuzion tek ofertuesit lidhur me përgatitjen e ofertave të tyre ekonomike si dhe
e bën të pamundur vlerësimin e paanshëm të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe
krahasimin e tyre, siç konsatohet në ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë.
Duke patur parasysh faktin që dokumentat e tenderit duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të
shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e shërbimeve, si dhe kërkesave të
tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e shërbimit të ruajtjes me roje, (pra të
përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë
cilësinë e kërkuar). Mungesa e informacionit mbi numrin e rojeve në vendroje sjell si pasojë
ofertimin me numër rojesh të ndryshëm për subjekte të ndryshme. Mospërcaktimi i këtij elementi
në rastin konkret ka shërbyer si pengesë për konkurrencën e drejtë në prokurimin publik, në
kundërshtim me parimet e përgjithshme të prokurimit publik të përcaktuara në nenin 2 të ligjit nr.
9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
Mospërcaktimi i numrit të rojeve për vendroje që do të kryejnë shërbimin përbën shkak për
anulimin e procedurës së sipërcituar.
III.2. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues mbi operatorët e tjerë për
mosplotësim të dokumentacionit sipas dokumentave të tenderit, KPP vlerëson se, meqënëse
procedura e prokurimit anulohet sipas arsyetimit në pikën [III.1], shqyrtimi i pretendimeve të
tjera, nuk ka asnjë ndikim në interesat e ankimuesit “Eurogjici Security” sh.p.k.

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,
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Vendos

1. Anulimin e procedurës së prokurimit Nr. REF-22035-01-21-2016 me objekt:
“Shërbim me roje civile kantieri BE-HA-SE, Peqin”, me fond limit 2.091.667 lekë
pa TVSH, zhvilluar nё datёn 08.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor
Shqiptar.
2. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të
Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
“Eurogjici Security” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 298 Protokolli; Datë 22.02.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri

7

