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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, VKM nr.445, datë
11.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji nr. 7961,
datё 12.07.1995 “Kodi i Punёs”, VKM nr.1114,dt. 30.7.2008 “Për disa çështje
në zbatim të ligjit nr.7703, dt.11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”,
Urdhri i Ministrit të Brendshëm nr.3644, dt.07.12.2001 “Për aplikimin e
tarifave në kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”, Urdhri nr.1490, dt.21.06.2001
të Ministrit të Rendit Publik “Për përcaktimin e uniformës së punonjësve të
sh.r.s.f-ve”

Në datën 28.06.2013 Komisioni i Prokurimit Publik i mbledhur në prani të Kryetarit dhe të
anëtarëve, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha mori në shqyrtim ankesën nr. 579 prot.,
datë 10.05.2013, të operatorit ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k. për procedurёn e
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prokurimit “Procdurë e Hapur” me objekt: Loti II - “Shërbim me roje civile për Qarkun e
Durrësit”, me fond limit 6.200.000 lekë (pa TVSH), të zhvilluar nё datё 08.04.2013, nga
autoriteti kontraktor, Universiteti Bujqësor Tiranë.
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”, i
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:
•

•

subjekti ankimues ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas
ka 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar;
ka 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 ankesës së
operatorit ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k.
Nga shqyrtimi i ankesave, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje me
këtë procedurë prokurimi, dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues dhe
autoriteti kontraktor, konstatojmë si vijon:


Në datë 07.03.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me objekt: Loti II - “Shërbim me
roje civile për Qarkun e Durrësit”, me fond limit 6.200.000 lekë (pa TVSH);



Në datë 02.04.2013 është bërë hapja, nga autoriteti kontraktor, e procedurës së prokurimit
në të cilën ka marrë pjesë dhe ka paraqitur ofertë edhe operatori ekonomik ankimues;



Në datë 19.04.2013 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të
prokurimit, janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave si më
poshtë:
Nr.

Operatori Ekonomik

Çmimi total i ofertës
në lekë (pa TVSH)

Vlerësimi
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1

Hasimaj Elevator Co

Skualifikuar

2

“Eurogjici Secyrity & Gjoka + A” sh.p.k

5.023.536 lekë

Skualifikuar

3

“Eurogjici Security 1 & Toni Security” sh.p.k

6.131.765 lekë

Kualifikuar

4

“Vrana Security Group” sh.p.k

5.755.036,5 lekë

Skualifikuar



Në datën 26.04.2013, operatori ekonomik ankimues “Vrana Security Group” sh.p.k ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së
tij.



Ne datën 30.04.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr.prot. 335/12, i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k duke refuzuar ankesën, me
arsyen se: “Ju sqarojmë se, më datë 26/04/2013 ora 09:00 ka mbaruar afatii ankimimit
pranë autoritetit kontraktor, në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar , dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007 për “Miratimin e rregullave të
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, dhe ankesa juaj është protokolluar pranë autoritetit
tonë, pas mbarimit të këtij afati”; (depozituar në adresën e shoqërisë në datën
03.05.2013).



Në datën 10.05.2013, operatori ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke pretenduar si vijon:
Në skualifikimin e ofertës sonë janë renditur 13 pika të cilat jo vetëm që nuk qëndrojnë
por, tregojnë papërgjegjshmërinë e autoriteteve drejtuese të këtij institucioni publik të
arsimit të lart, të cilat kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për “Prokurimin Publik” i
ndryshuar, dhe me të gjitha aktet ligjore në zbatim të tij.
1. Nuk ka paraqitur Certifikatën e drejtuesit teknik dhe të titullarit z. V. K, emëruar me
vendimin nr. 3, datë 29.10.2012 (shih historikun QKR).
2. Në listpagesat e sigurimeve shoqërore të muajve nëntor 2012, dhjetor 2012 dhe janar
2013 drejtuesi teknik dhe titullari z. V. K nuk figuron në listëpagesat e sigurimeve
shoqërore e shëndetësore, pra nuk është siguruar, fakt që përbën kusht skualifikimi,
sepse nuk ka plotësuar kushtet ligjore edhe pse është emëruar si i tillë që në datën
29.10.2012 (shih historikun QKR).
3. Nuk ka paraqitur certifikatën e z. V.K i emëruar si i tillë me vendimin nr. 3, datë
29.10.2013 (shih historikun QKR).
4. Nuk ka plotësuar kriterin kualifikues për sistem Radio Alarmi.
5. Nuk ka plotësuar kriterin kualifikues për sistem kamerash në distancë dhe afërsi.
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6. Nuk ka plotësuar kriterin kualifikues 1 përgjegjës shërbimi të vërtetuar me vendim të
Drejtorisë së Policisë së Qarkut Durrës.
7. Nuk ka plotësuar kriteret e veçanta të kualifikimit pika 2, pasi nuk ka paraqitur
vërtetim për punë të ngjashme që vërteton realizimin me sukses të shërbimit, vërtetimi
me nr. prot 13, datë 25.08.2012 është lëshuar nga subjekti, ndërkohë që kontrata ishte
në vazhdim dhe ende nuk kishte përfunduar.
8. Në vendimin nr.2/2, datë 04.05.2012 lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
së Shtetit, nuk figuron titullari dhe drejtuesi teknik z.V.K i emëruar me vedimin nr. 3,
datë 29.10.2013.
9. Oferta e ofruar është nën koston e lejuar me ligj pasi, nuk ka përfshirë shtesat për
turnin e II-të dhe turnin e III-të, neni 81 i Kodit të Punës, pra nuk ka përllogaritje për
turnin e II-të edhe pse shërbimi për 3 vendroje është kërkuar me shërbim 24 orë.
Gjithashtu turni III-të është përllogaritur jo për 13 roje, por për 5 roje e cila nuk ka
lidhje me grafikun e shërbimit të pasqyruar në dokumentat e tenderit.
10. Në përllogaritjen e vlerës së ofertës, nuk janë përfshirë shtesat për ditët e pushimit
javor dhe festat zyrtare, neni 85 dhe 86 i Kodit të Punës (i ndryshuar).
11. Në përllogaritjen e vlerës së ofertës, shpenzimi për armatim është nën koston e lejuar
me ligj, pasi përllogaritjet për të janë bërë ne total edhe pse me ligj është parashikuar
se çdo vendroje i takon një armë. Në këtë rast shërbimi ka kërkuar shërbim për dy
vendroje 1 prej të cilëve me shërbim 24 orë për shtatë ditë të javës dhe 1 vendroje me
shërbim me 8 orë.
12. Në përllogaritjen e vlerës së ofertës, nuk është paraqitur analizë kostoje e detajuar për
vendrojen me shërbim 8 orë për një punonjës.
13. Në përllogaritjen e vlerës së ofertës, nuk është parashikuar leja e zakonshme, neni 93 i
Kodit të Punës.
Përsa më sipër operatori ekonomik ankimues kërkon kualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij si
ofertë e cila përmbush kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor
.
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur, si dhe të dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
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Në lidhje me pretendimin e parë, të dytë, të tretë dhe të tetë të operatorit ekonomik ankimues
“Vrana Security Group” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
Nga shqyrtimi i dokumentave të ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “Vrana
Security” sh.p.k dhe përkatësisht Ekstraktit Historik të depozituar nga kjo shoqëri
rezulton se, nga ana e kësaj shoqërie në datën 29.10.2013 është bërë aplikim për
ndryshimin në të dhënat e regjistrimit dhe përkatësisht shtimin e drejtuesit teknik dhe
titullarit të subjektit. Referuar këtij aplikimi nuk rezulton të kenë ndodhur ndryshimet për
të cilat është bërë aplikimi e për rrjedhojë nuk kanë ndodhur ndryshime në të dhënat e
regjistrimit, fakt ky i provuar edhe nga ekstrakti i Qendrës Kombëtare të Regjistrimit të
nxjerrë më vonë sesa data aplikimit të çështjes. Në momentin e hapjes së ofertave nuk
rezulton të jetë drejtues teknik z. V.K.
gjykon se, pretendimet e ngritura nga autoriteti kontraktor janë të pambështetura referuar fakteve
të lartpërmendura.
Përsa më lart pretendimet e ankimuesit qëndrojnë.
(i)

Në lidhje me pretendimin e katërt të operatorit ekonomik ankimues “Vrana Security Group”
sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/ Kualifikimit”,
“Kapaciteti Teknik”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar: “Autorizim
individual për caktim frekuencash për sistem radiokomunikimi lëshuar nga A.K.E.P. në
emër të shoqërisë, konform ligjit nr. 9918 date 19.05.2008 (i ndryshuar), me zonë
mbulimi në Qytetin e Durrësit (loti i dytë) dhe sistem alarmi dhe sistem kamerash në
distanc dhe afersi vërtetuar me faturë tatimore, për shkak të paisjeve të rëndësishme në
objekt. Operatorët ekonomikë të vërtetojnë me anë të xhirimit bankar për shlyerjen e
detyrimeve ndaj AKEP për vitin 2013”;
(ii)
Nga ana e autoritetit kontraktor për lotin e II nuk është kërkuar sistem radio alarmi;
gjykon se, skualifikimi për këtë arsye është i pabazuar.
Përsa më lart pretendimi i ankimuesit qëndron.
(i)

Në lidhje me pretendimin e pestë të operatorit ekonomik ankimues “Vrana Security Group”
sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:

5/9

Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/ Kualifikimit”,
“Kapaciteti Teknik”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar: “Autorizim
individual per caktim frekuencash per sistem radiokomunikimi leshuar nga A.K.E.P. në
emër të shoqërisë, konform ligjit nr. 9918 datë 19.05.2008 (i ndryshuar), me zonë
mbulimi në Qytetin e Durrësit (loti i dytë) dhe sistem alarmi dhe sistem kamerash në
distancë dhe afërsi vërtetuar me faturë tatimore, për shkak të pajisjeve të rëndësishme në
objekt. Operatorët ekonomikë të vërtetojnë me anë të xhirimit bankar për shlyerjen e
detyrimeve ndaj AKEP për vitin 2013”;
(ii)
Nga shqyrtimi i dokumentave rezulton se për përmbushjen e këtij kriteri operatori
ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k., ka depozituar faturën tatimore nr. 29.12.2011,
nr. 318 nëpërmjet të cilës vërtetohen blerjet e pajisjeve. Gjithashtu në ofertën e tij ka
depozituar edhe përshkrimin e sallës operative ku shpjegohet funksionimi i këtyre
pajisjeve.
gjykon se, ky kriter kualifikimi është përmbushur në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga
autoriteti kontraktor.
Përsa më lart pretendimi i ankimuesit qëndron.
(i)

Në lidhje me pretendimin e gjashtë të operatorit ekonomik ankimues “Vrana Security Group”
sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/ Kualifikimit”,
“Kapaciteti Teknik”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar: “Vertetim per numrin
e punonjesve te certifikuar konform Ligjit Nr 8770 date 19.04.2001’’Per sherbimin e
ruajtjes dhe te sigurise fizike’’ (i ndryshuar), shoqeruar me listen emerore, leshuar nga
Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane, Durres, per jo me pak se 80 punonjes, brenda
ketij numri te kete 2 (pergjegjes sherbimi vertetuar me vendim te komisionit te DPQ) per
Lotin e I-re, dhe jo me pak se 24 punonjes, brenda ketij numri te kete 1 (pergjegjes
shërbimi vërtetuar me vendim të komisionit te DPQ) për Lotin e II-të për kategorin A+B
(1.3.A) brenda ketij numri perfshihen edhe punonjesit e grupit te gatshem te cilet duhet
te figurojne ne listëpagese sipas kerkesave te kerkuara nga legjislacioni Shqipetare ne
fuqi, per periudhen Dhjetor 2012-Shkurt 2013. Vertetimi te jete i leshuar jo me pare se
tre muaj nga dita e zhvillimit te tenderit.”;
(ii)
Nga shqyrtimi i dokumentave rezulton se për përmbushjen e këtij kriteri operatori
ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k ka depozituar Vërtetimin nr. 9 prot., datë
22.01.2013, me anë të të cilit vërteton se ka të certifikuar 44 (dyzetekatër) si dhe dy
certifikatat për përgjegjës shërbimi dhe përkatësisht të z. V.H dhe z. B.G;
gjykon se, ky kriter kualifikimi është përmbushur në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga
autoriteti kontraktor.
Përsa më lart pretendimi i ankimuesit qëndron
(i)
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Në lidhje me pretendimin e shtatë të operatorit ekonomik ankimues “Vrana Security Group”
sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/ Kualifikimit”,
“Kapaciteti Teknik”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar: “Për të vërtëtuar se
operatorët ekonomikë janë të kualifikuar, ofertuesi duhet të paraqesë: Shërbime të
mëparshme të ngjashme duhet të jetë në vlerën 40% të vlerës së fondit limit për secilin
lot, që është realizuar gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit. Ky kusht
vërtetohet me paraqitjen e kontratave shoqëruar me vërtetimin e përfundimit me sukses
nga autoriteti përkatës kontraktor, ose në rastet kur shërbimet janë kryer me subjekte
private duhet të paraqiten kontratat të shoqëruara me faturat përkatëse tatimore të
shitjes dhe vertetimin e perfundimit me sukses te saj leshuar nga subjekti privat.””;
(ii)
Nga shqyrtimi i dokumentave rezulton se për përmbushjen e këtij kriteri operatori
ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k ka depozituar kontratën e kryerjes së shërbimit
me subjektin privat “Sideral” sh.p.k, të cilën e ka shoqëruar me faturat tatimore përkatëse
për cdo muaj si dhe me vërtetimin e përmbushjes me sukses të kësaj kontrate për vitin
2012 nga subjekti privat. Vlera e kësaj kontrate e tejkalon vlerën prej 40% të fondit limit
të lotit përkatës.
gjykon se, ky kriter kualifikimi është përmbushur në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga
autoriteti kontraktor.
Përsa më lart pretendimi i ankimuesit qëndron
(i)

Në lidhje me pretendimin e nëntë, dhjetë, njëmbëdhjetë, dymbëdhjetë dhe të trembëdhjetë të
operatorit ekonomik ankimues “Vrana Security Group” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se :
(i)
(ii)

Operatori ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k ka ofertuar me çmim total
5.755.036,5 lekë pa T.V.SH;
Në dokumentat e tenderit dhe përkatësisht Shtojcës 8, nga autoriteti kontraktor
kërkohet: “Lista analitike e objekteve (vendrojeve), për ruajtje, orët e shërbimit
dhe numri i rojeve për çdo objekt (vendroje) për: “Ruajtja fizike për qarkun e
Durrësit” (loti i II – te): Koha e realizimit 12 muaj.
Nr
1
2
3
4

Objektet
Godina e Mbrojtjes së Bimeve Durrës
Godina e Mbrojtjes së Bimeve Rrashbull Durrës
Godina e Peshkut Durrës
Përgjegjës i Rojeve

Sherbimi
24 Ore
24 Ore
24 Ore
8 Ore

Nr. i
rojeve
3
3
3
1
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Numri i Punonjësve që duhen për 24 orë /vend
rojeve
Numri i punonjesve gjithsej

10
10x1.38

14

Referuar VKM nr.445, datë 11.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në
shkallë vendi”, referuar nenit 81, të “Kodit të Punës”, 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”, 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 listëpagesёs, ku pjesa e punёdhёnёsit tё jetё 16,7% dhe pjesa
e tё punёsuarit 11.2%”, Urdhrit nr. 3644, datë 07.12.2011 “Për aplikimin e
tarifave në kryerjen e shërbimeve ndaj të tretëve”, si 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”;
gjykon se, ofertat e paraqitura nga operatori ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k është në
koston ligjore. Në preventivin e paraqitur nga ky operator janë parashikuar të gjithë zërat duke
përmbushur në këtë mënyrë të gjitha kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor.
Përsa më lart pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
(iii)

Bazuar në sa mësipër, në përputhje me nenin 19/1 e në vijim të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, të nenit 28 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 184,
datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,

Vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatorit ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k.
për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me objekt: “Shërbim me Roje
Private”, me fond limit 1.115.000 lekë (pa TVSH), të zhvilluar nё datё 04.04.2013, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale Shëndetësisë Durrës.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e datës 19.04.2013 të Komisionit të Vlerësimit
të Ofertave, në pjesën ku është vendosur skualifikimi i operatorit ekonomik “Vrana
Security Group” sh.p.k;
3. Autoriteti kontraktor të korrigjojë shkeljet e konstatuara si mësipër, duke kualifikuar
operatorin ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k sh.p.k;
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
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5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.

Relator: V. Kadesha

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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