KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 61/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 10.02.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё autoritetit kontraktor pёr anulimin e
procedurës së prokurimit “Kërkesë Për Propozime”, me Nr. REF
11787-10-14-2015, me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private”, me fond limit 1.919.333,07 lekë pa tvsh,
zhvilluar më datë 26.10.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria
Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.

Ankimues:

“S.S.X” sh.p.k
Rruga “5 Maji” brenda ish Ndërmarrjes Kimike

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë
Rruga “5 Maji”

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 e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të 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.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II. Në datën 14.10.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë Për Propozime”, me Nr. REF 11787-10-14-2015, me objekt “Shërbimi i
ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private”, me fond limit 1.919.333,07 lekë pa tvsh, zhvilluar
më datë 26.10.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.
II.1. Në datën 01.11.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
“Firdeus Security”
“Leksi Security”
“Arbana” sh.a
“Brecani-R.O.S.P”
“Safe”
“Toni Security”
“Klaron”
“Oktapus”
“S.S.X”
“International Security Albania”

0.00
0.00
0.00
1.844.978,32
1.845.020,42
1.845.020,42
1.845.020.43
1.845.020,43
1.845.020,43
1.845.020,43

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
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“Siguria”
“Eurogjici Security”
“Nazeri 2000”
“Ballazhi”
“A 2000”
“Mandi-2K”
“N.S.S”

1.845.020,43
1.845.020,43
1.845.020,43
1.845.020,43
1.845.020,43
1.845.020,43
1.888.843,45

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar

II.2. Operatori Ekonomik “SSX” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e
vecanta për kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka
llogaritur shtesën mbi pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.3. Në datën 02.11.2015, operatori ekonomik ankimues “S.S.X” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton s’kualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.3.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se: “[...] Në
ofertën tonë ekonomike kemi respektuar të gjitha detyrimet minimale ligjore në lidhje me: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”. 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. Në nenin 81
të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00 deri në 22.00 jep
të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis intervalit
22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”. Vështirësitë ( shtesat)
për punën e kryer në ditët e festave zyrtare dhe ditët e pushimit javor në zbatim të nenit nenin
87 të Kodit të Punës , “kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25% 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”.
VKM nr. 1114, dt. 30.07.2008 “Për disa çështje në zbatim të ligjeve nr. 7703, dt.11.05.1993
“Për sigurimet shoqërore në RSH”, kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e
shëndetësore i të punësuarit, duke filluar nga pjesa e punëdhënësit të jetë 16,7% dhe pjesa e të
punësuarit 11.2%”.
Urdhërin Nr.155 datë 29.05.2014 të Ministrit të Punëve të Brendshme “Për disa ndryshime në
Urdhërin e Ministrit të Rendit Publik Nr.1491 datë 21.06.2001 “Për paisjen e shoqërive të
ruajtjes dhe të sigurisë fizike me armatim, municion dhe mjete speciale”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
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tretëve”; shpenzimet minimale për pajisjen e punonjësve të shërbimit me uniformë të rregullt
sipas Udhëzimit nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”;
koston e ndërlidhjes dhe normën minimale të fitimit të një shoqërie sipas legjislacionit tatimor.
Në hartimin e ofertës ekonomike kemi pasur parasysh edhe kërkesat e autoritetit kontraktor për
këtë shërbim si afati i shërbimit, grafiku i kryerjes së tij numrin e vendrojeve,numrin e rojeve
për vendroje etj. Përllogaritja e kostos sëofertës sonë është bërë konform Udhëzimit të
përbashkët të APP dhe KPP datë 01.04.2015 “Mbi mënyrën e përllogaritjes së kostos për
shërbimin privat të sigurisë fizike”. Sa më sipër pretendimi i KVO për skualifikimin tonë nuk
qëndron.Kërkojmë kualifikimin e shoqërisë sonë si ofertë me dokumentacion të plotë dhe
brenda kostos ligjore të detyrueshme për këtë shërbim […]”.
II.4. Në datën 04.11.2015 me shkresën nr.2615 prot autoriteti kontraktor ka vendosur
mospranimin e ankesës së paraqitur prej operatorit ekonomik ankimues.
II.5. Në datën 10.11.2015, pala ankimuese “SSX” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.6. Operatori Ekonomik “Klaron” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e
vecanta për kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit teknik pasi në ofertë nuk ka
llogaritur shtesën mbi pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.7. Në datën 05.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Klaron” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.7.1. Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Klaron” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se: Sipas vlerave
të ofruara për këtë shërbim rezulton se jemi operator ekonomik me të njëjtën vlerë ekonomike
që do të thotë që të gjithë për sa i përket ofertës që ne kemi ofruari jemi referuar ligjit dhe
rekomandimeve të KPP&APP. Skualifikimi i të gjithë operatorëve ekonomikë dhe kualifikimi i
vetëm një operatori është shkelje e rëndë e ligjit dhe shkelje e hapur e barazisë në tendera
publikë.
Kërkojmë:
1. Rivlerësimin e Procedurës
2. Kualifikimin e O.E Klaron sh.p.k
II.8. Në datën 10.11.2015 me shkresën nr.2621/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Klaron”
sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.9. Në datën 13.11.2015, pala ankimuese “Klaron” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
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II.10. Operatori Ekonomik “Toni Security” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson
kriteret e vecanta për kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk
ka llogaritur shtesën mbi pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.11. Në datën 04.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.11.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Toni Security”
sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Shoqëria jone pervec formularit te ofertës ka paraqitur edhe analizen e detajuar te
kostos. Numri i punonjesve prej 4.5 roje për një vendroje është mëse i mjaftueshëm për
mbulimin e shpenzimeve edhe për ditët e shtuna, të diela dhe festave zyrtare dhe nuk ka
nevojë që shoqëria jonë të riste artificialisht ofertën e saj duke parashikuar shpenzime
edhe për këto zëra.
2. Kërkojmë skualifikimin e shoqërive Brecani Security dhe Safe për arsye se:
- Ofertat e tyre janë nën koston ligjore.
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Ekonomik dhe
Financiar gërma c) në të cilën kërkohet: Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të
paraqesin vërtetim për likujdimin e detyrimeve të taksave vendore për vitin 2015.
Operatorët e mësipërm nuk kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për
vitin 2015 sipas vendeve të ushtrimit të aktivitetit sipas ekstraktit të QKR.
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Teknik pika 6 në të
cilën kërkohet: Vërtetim lëshuar nga DPQ Tiranë, ku të jepet informacion për numrin e
punonjësve të certifikuar konform ligjit nr.75/2015 datë 10.07.2014 “Për shërbimin
privat të sigurisë fizike” shoqëruar me listën emërore, certifikatat, lejet e punonjësve të
certifikuar, jo më pak se 15 punonjës, grup të gatshëm, operator salle.Nuk vërtetojnë se
disponojnë 15 punonjës, grup të gatshëm dhe operator salle.
3. Kërkojmë skualifikimin e operatorëve Toni Security, Klaron, Oktapus, SSX, Siguria,
International Security Albania, Nazeri, Ballazhi, A-2000, Mandi -2K, N.S.S për arsye
se:
- -Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Ekonomik dhe
Financiar gërma c) në të cilën kërkohet: Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të
paraqesin vërtetim për likujdimin e e detyrimeve të taksave vendore për vitin 2015.
Operatorët e mësipërm nuk kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për
vitin 2015 sipas vendeve të ushtrimit të aktivitetit sipas ekstraktit të QKR.
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Teknik pika 6 në të
cilën kërkohet: Vërtetim lëshuar nga DPQ Tiranë, ku të jepet informacion për numrin e
punonjësve të certifikuar konform ligjit nr.75/2015 datë 10.07.2014 “Për shërbimin
privat të sigurisë fizike” shoqëruar me listën emërore, certifikatat, lejet e punonjësve të
certifikuar, jo më pak se 15 punonjës, grup të gatshëm, operator salle. Nuk vërtetojnë
se disponojnë 15 punonjës, grup të gatshëm dhe operator salle.
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Kërkojmë skualifikimin e operatorëve të mësipërm.
II.12 Në datën 10.11.2015 me shkresën nr.2625/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Toni
Security” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij
nga autoriteti kontraktor.
II.13. Në datën 13.11.2015, pala ankimuese “Toni Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik duke pakësuar objektin e ankesës së paraqitur pranë autoritetit
kontraktor sa i takon pretendimeve për skualifikim të operatorëve të tjerë në këtë procedurë
prokurimi, dhe duke u kufizuar në pretendimet si më poshtë:
1. Shoqëria jone pervec formularit te ofertës ka paraqitur edhe analizen e detajuar te
kostos. Numri i punonjesve prej 4.5 roje për një vendroje është mëse i mjaftueshëm për
mbulimin e shpenzimeve edhe për ditët e shtuna, të diela dhe festave zyrtare dhe nuk ka
nevojë që shoqëria jonë të riste artificialisht ofertën e saj duke parashikuar shpenzime
edhe për këto zëra.
2. Kërkojmë kualifikimin e ofertës sonë.
II.14. Operatori Ekonomik “Safe” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e
vecanta për kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka
llogaritur shtesën mbi pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.15. Në datën 05.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.15.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Oferta ekonomike e hartuar dhe paraqitur në këtë procedurë nga shoqëria jonë ka
respektuar kërkesat për zbatim nga KP apo më saktë kohëzgjatjen maksimale të punës
javore të një punonjësi ditët e shtuna, të diela, festat zyrtare dhe shtesat mbi pagë
konform dhe bazuar te kodi i punës.
Kërkojmë Rivlerësimin e ofertave të operatorëve ekonomikë dhe kualifikimin e
shoqërisë Safe sh.p.k.
II.16. Në datën 10.11.2015 me shkresën nr.2638/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Safe”
sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.17. Në datën 17.11.2015, pala ankimuese “Safe” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
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II.18. Operatori Ekonomik “Mandi-2K” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e
vecanta për kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka
llogaritur shtesën mbi pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.19. Në datën 06.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Mandi-2K” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.19.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Mandi-2K”
sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Koeficienti 4.5 roje për vendroje i vendosur nga institucioni plotëson kushtin për ditët
e pushimit të shtuna të diela si dhe festat zyrtare. Në përllogaritjen e ofertës sonë kemi
zbatuar aktet normative në fuqi.
Kërkojmë kualifikimin e shoqërisë sonë
II.20. Në datën 10.11.2015 me shkresën nr.2639/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Mandi2K” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.21. Në datën 17.11.2015, pala ankimuese “Mandi-2K” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.22. Operatori Ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson
kriteret e vecanta për kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk
ka llogaritur shtesën mbi pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.23. Në datën 04.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
dorëzuar ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.23.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici
Security” sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet
se:
1. Shoqëria jonë përvec formularit të ofertës ka paraqitur edhe analziën e datajuar të
kostos. Numri i punonjësve prej 4.5 roje për një vendroje është mëse i mjaftueshëm për
mbulimin e shpenzimeve edhe për ditët e shtuna , të diela dhe festave zyrtare dhe nuk ka
nevojë që shoqëria jonë tëriste artificialisht ofertën e saj duke parashikuar shpenzime
edhe për këto zëra.
2. Kërkojmë skualifikimin e shoqërive Brecani Security dhe Safe për arsye se:
- Ofertat e tyre janë nën koston ligjore.
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-

Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Ekonomik dhe
Financiar gërma c) në të cilën kërkohet: Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të
paraqesin vërtetim për likujdimin e detyrimeve të taksave vendore për vitin 2015.
Operatorët e mësipërm nuk kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për
vitin 2015 sipas vendeve të ushtrimit të aktivitetit sipas ekstraktit të QKR.
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Teknik pika 6 në të
cilën kërkohet: Vërtetim lëshuar nga DPQ Tiranë, ku të jepet informacion për numrin e
punonjësve të certifikuar konform ligjit nr.75/2015 datë 10.07.2014 “Për shërbimin
privat të sigurisë fizike” shoqëruar me listën emërore, certifikatat, lejet e punonjësve të
certifikuar, jo më pak se 15 punonjës, grup të gatshëm, operator salle. Nuk vërtetojnë
se disponojnë 15 punonjës, grup të gatshëm dhe operator salle.
3. Kërkojmë skualifikimin e operatorëve Toni Security, Klaron, Oktapus, SSX, Siguria,
International Security Albania, Nazeri, Ballazhi, A-2000, Mandi -2K, N.S.S për arsye
se:
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Ekonomik dhe
Financiar gërma c) në të cilën kërkohet: Operatorët ekonomikë pjesmarrës duhet të
paraqesin vërtetim për likujdimin e e detyrimeve të taksave vendore për vitin 2015.
Operatorët e mësipërm nuk kanë paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për
vitin 2015 sipas vendeve të ushtrimit të aktivitetit sipas ekstraktit të QKR.
- Nuk kanë plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit, Kapaciteti Teknik pika 6 në të
cilën kërkohet: Vërtetim lëshuar nga DPQ Tiranë, ku të jepet informacion për numrin e
punonjësve të certifikuar konform ligjit nr.75/2015 datë 10.07.2014 “Për shërbimin
privat të sigurisë fizike” shoqëruar me listën emërore, certifikatat, lejet e punonjësve të
certifikuar, jo më pak se 15 punonjës, grup të gatshëm, operator salle. Nuk vërtetojnë
se disponojnë 15 punonjës, grup të gatshëm dhe operator salle.
Kërkojmë skualifikimin e operatorëve të mësipërm.
II.24. Në datën 17.11.2015, pala ankimuese “Eurogjici Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit
kontraktor.
II.25. Operatori Ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e
vecanta për kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka
llogaritur shtesën mbi pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.26. Në datën 06.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.26.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000”
sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
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1. Numri prej 4.5 roje për vendroje me shërbim 24 orë shërben si koeficient zëëndësimi
prandaj në këtë rast nuk është e nevojshme parashikimi i ditëve të festave, për këtë
arsye vendimi i AK në lidhje me skualifkimin e shoqërisë sonë është i pabazuar.
2. AK duhet të skualifikojë shoqëritë Breccani- R.O.S.P, Safe, pasi nuk përnbushin
kërkesat e kërkuara nga AK në dokumentat e tenderit dhe nuk kanë parashikuar
shpenzimet e detyrueshme ligjore në përputhje me kërkesat e AK për pagë
minimale,shtesa turni,sigurime shoqërore, armatimi dhe ofertat e tyre janë nën koston
ligjore.
II.27. Në datën 10.11.2015 me shkresën nr.2622/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Nazeri
2000” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.28. Në datën 17.11.2015, pala ankimuese “Nazeri 2000” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.29. Operatori Ekonomik “Siguria” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e
vecanta për kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka
llogaritur shtesën mbi pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.30. Në datën 05.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Siguria” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.30.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Siguria” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Oferta jonë ka respektuar të gjitha detyrimet ligjore e fiskale që parashikon
legjislacioni në fuqi për 4.5 roje x 3 vendroje=13.5 punonjës shërbimi të shpërndarë
sipas turneve të përcaktuara në DST.
2. Kërkojmë kualifikimin e shoqërisë Siguria sh.p.k.
II.31. Në datën 10.11.2015 me shkresën nr.2623/1 prot, operatori ekonomik ankimues
“Siguria” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij
nga autoriteti kontraktor.
II.32. Në datën 18.11.2015 pala ankimuese “Siguria” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.33. Operatori Ekonomik “A 2000” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e
vecanta për kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka
llogaritur shtesën mbi pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
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II.34. Në datën 06.11.2015, operatori ekonomik ankimues “A 2000” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.34.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “A 2000”
sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Oferta jonë ka respektuar të gjitha detyrimet ligjore dhe akteve normative në fuqi.
2. Kërkojmë kualifikimin e shoqërisë sonë..
II.35. Në datën 10.11.2015 me shkresën nr.2640/1 prot, operatori ekonomik ankimues “A
2000” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.36. Në datën 18.11.2015 pala ankimuese “A 2000” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.37. Operatori Ekonomik “Ballazhi” sh.p.k është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për s’kualifikimin e ofertës së tij me argumentin se “Nuk i plotëson kriteret e
vecanta për kualifikim. Nuk përmbush pikën 9 të kapacitetit Teknik pasi në ofertë nuk ka
llogaritur shtesën mbi pagë për punën e kryer ditët e Shtuna , Diela dhe Festat Zyrtare.
II.38. Në datën 05.11.2015, operatori ekonomik ankimues “Ballazhi” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar s’kualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.38.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Ballazhi”
sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1. Skualifikimi i shoqërisë sonë dhe argumentimi i bërë nga KVO është i paligjshëm dhe i
pabazuar në kërkesat e vendosura nga AK po ashtu edhe në ligjet në fuqi për këtë
qëllim. Në ofertën ekonomike të hartuar nga shoqëria jonë janë respektuar me
përpikmëri kohëzgjatja maksimale e punës javore si dhe ditëve të shtuna, të diela e
festave zyrtare të një punonjësi në muaj bazuar në Kodin e Punës.
2. Kërkojmë kualifikimin e shoqërisë sonë.
II.39. Në datën 18.11.2015 pala ankimuese “Ballazhi” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.40. Në datën 04.12.2015, nëpërmjet vendimit K.P.P. 715/2015 Komisioni i Prokurimit
Publik ka vendosur:
1. Të pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “S.S.X” sh.p.k, sh.p.k, “Klaron” sh.p.k
”Siguria” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Mandi-2K”, “A 2000” sh.p.k, “Eurogjici
Security” sh.p.k dhe “Ballazhi” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë Për
Propozime”, me Nr. REF 11787-10-14-2015, me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe
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sigurisë fizike me roje private”, me fond limit 1.919.333,07 lekë pa tvsh, zhvilluar më
datë 26.10.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit
Tiranë.
2. Të mos pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “Safe” sh.p.k, “Toni Security”, për
procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi s’kualifikimin e operatorëve ekonomikë “S.S.X”
sh.p.k, “Klaron” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Mandi-2K”,
“A2000” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Ballazhi” sh.p.k si dhe të korrigjojë
shkeljet, duke i kualifikuar këta operatorë ekonomikë.
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
II.41. Me shkresën nr. 3215 prot., datë 23.12.2015, protokolluar me tonën me nr. 715/2 prot.,
datë 24.12.2015, autoriteti kontraktor Drejtoria e Përgjithshme Nr.2 e Qyetit Tiranë, kërkon
heqjen e pezullimit në lidhje me vendimin K.P.P 715/2015, datë 04.12.2015 të Komisionit të
Prokurimit Publik, për procedurën e prokurimit “Kërkesë Për Propozime”, me Nr. REF 1178710-14-2015, me objekt “Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private”, me fond
limit 1.919.333,07 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 26.10.2015 nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.
II.42. Më datë 29.12.2015 me vendimin KPP 715/3/2015 Komisioni i Prokurimit Publik ka
vendosur heqjen e pezullimit dhe lejmin e autoritetit kontraktor të vazhdojë me hapat e
mëtejshëm të procedurës së prokurimit “Kërkesë Për Propozime”, me Nr. REF 11787-10-142015, me objekt “Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private”, me fond limit
1.919.333,07 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 26.10.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.
II.43. Në datën 19.01.2016 autoriteti kontraktor ka vendosur anulimin e procedurës së
prokurimit. Vendimi për anulimin e procedurës së prokurimit është publikuar në sistemin
elektronik të prokurimeve të APP-së .
II.44. Në datën 21.01.2016 operatori ekonomik “SSX” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar vendimin e anulimit të procedurës së prokurimit të
sipërpërmendur.
II.45. Në datën 27.01.2016, me shkresën nr. 247 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke e refuzuar ankesën me argumentin se:
-

Në datën 05.01.2016 është dërguar pranë institucionit tonë shkresa nr.prot 5 datë
05.01.2016 e KPP, Vendim për heqjen e pezullimit. Në kushtet kur KPP ka bërë heqjen
e pezullimit në datën 06.01.2016 ka qenë e pamundur praktikisht dhe ligjërisht të lidhej
kontrata pa lejuar KPP ja që AK të vijonte me hapat e tjerë të procedurës. Meqënëse
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heqja e pezullimit ka ardhur në datë 05.01.2016 theksoj se fondet buxhetore të celura
nga Bashkia Tiranë për vitin 2015 për institucionin tonë ishin të vlefshme deri në datë
31.12.2015. Ndërsa për sa i përket buxhetit të vitit 2016 ju bëjmë me dije se nga ana e
bashkisë Tiranë akoma nuk është zbardhur buxheti për këtë vit.për sa më sioër ju bëj
me dije se është e pamundur të lidhet kontrata për këtë procedurë prokurimi.
II.46. Në datën 02.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komsionit të Prokurimit
Publik. Në ankesë kundërshtohet vendimi i autoritetit kontraktor për anulimin e procedurës së
prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, si dhe dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit, për anullimin e vendimit të anullimit të procedurës
të autoritetit kontraktor Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në datën 14.10.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura
e prokurimit “Kërkesë Për Propozime”, me Nr. REF 11787-10-14-2015, me objekt “Shërbimi i
ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private”, me fond limit 1.919.333,07 lekë pa tvsh, zhvilluar
më datë 26.10.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.
III.1.2. Në datën 04.12.2015, nëpërmjet vendimit K.P.P. 715/2015 Komisioni i Prokurimit
Publik ka vendosur:
1. Të pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “S.S.X” sh.p.k, sh.p.k, “Klaron” sh.p.k
”Siguria” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Mandi-2K”, “A 2000” sh.p.k, “Eurogjici
Security” sh.p.k dhe “Ballazhi” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë Për
Propozime”, me Nr. REF 11787-10-14-2015, me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike me roje private”, me fond limit 1.919.333,07 lekë pa tvsh, zhvilluar më
datë 26.10.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit
Tiranë.
2. Të mos pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “Safe” sh.p.k, “Toni Security”, për
procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi s’kualifikimin e operatorëve ekonomikë “S.S.X”
sh.p.k, “Klaron” sh.p.k, “Siguria” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Mandi-2K”,
“A2000” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Ballazhi” sh.p.k si dhe të korrigjojë
shkeljet, duke i kualifikuar këta operatorë ekonomikë.
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4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
III.1.3. Me shkresën nr. 3215 prot., datë 23.12.2015, protokolluar me tonën me nr. 715/2 prot.,
datë 24.12.2015, autoriteti kontraktor Drejtoria e Përgjithshme Nr.2 e Qyetit Tiranë, kërkon
heqjen e pezullimit në lidhje me vendimin K.P.P 715/2015, datë 04.12.2015 të Komisionit të
Prokurimit Publik, për procedurën e prokurimit “Kërkesë Për Propozime”, me Nr. REF 1178710-14-2015, me objekt “Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private”, me fond
limit 1.919.333,07 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 26.10.2015 nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.
III.1.4. Më datë 29.12.2015 me vendimin KPP 715/3/2015 Komisioni i Prokurimit Publik ka
vendosur heqjen e pezullimit dhe lejmin e autoritetit kontraktor të vazhdojë me hapat e
mëtejshëm të procedurës së prokurimit “Kërkesë Për Propozime”, me Nr. REF 11787-10-142015, me objekt “Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private”, me fond limit
1.919.333,07 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 26.10.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.
III.1.5. Në datën 19.01.2016 autoriteti kontraktor ka vendosur anulimin e procedurës së
prokurimit. Vendimi për anulimin e procedurës së prokurimit është publikuar në sistemin
elektronik të prokurimeve të APP-së.
Referuar kthim përgjigjes për trajtimin e ankesës drejtuar operatorit ekonomik ankimues SSX
sh.p.k, autoriteti kontraktor ka anulluar procedurën e prokurimit me argumentat se: Në datën
05.01.2016 është dërguar pranë institucionit tonë shkresa nr.prot 5 datë 05.01.2016 e KPP,
Vendim për heqjen e pezullimit. Në kushtet kur KPP ka bërë heqjen e pezullimit në datën
06.01.2016 ka qenë e pamundur praktikisht dhe ligjërisht të lidhej kontrata pa lejuar KPP ja
që AK të vijonte me hapat e tjerë të procedurës. Meqënëse heqja e pezullimit ka ardhur në datë
05.01.2016 theksoj se fondet buxhetore të celura nga Bashkia Tiranë për vitin 2015 për
institucionin tonë ishin të vlefshme deri në datë 31.12.2015. Ndërsa për sa i përket buxhetit të
vitit 2016 ju bëjmë me dije se nga ana e bashkisë Tiranë akoma nuk është zbardhur buxheti për
këtë vit. Për sa më sipër ju bëj me dije se është e pamundur të lidhet kontrata për këtë
procedurë prokurimi.
III.1.6. Në nenin 24, pika 1 “Anulimi i një procedure prokurimi” të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Autoriteti
kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm:
a. Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme
në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe
të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik;
b. Nëse nuk është paraqitur asnjë ofertë brenda afateve ligjore;
c. Kur në fazën e parë të procedurës së kufizuar dhe me negocim me shpallje paraprake të
njoftimit kualifikohen më pak se 2 kandidatë;
d. Nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në
dokumentat e tenderit;
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e. Nëse të gjitha ofertat e pranuara përmbajnë çmime që e tejkalojnë buxhetin e autoritetit
kontraktor, të parashikuar për një kontratë të caktuar;
f. Kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit të shkronjave
“b” dhe “ç” të pikës 3 të nenit 64 të këtij ligji.”
III.1.7. Në nenin 60 të VKM-së nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, nxjerrë në zbatim të ligjit të mësipërm, është parashikuar
shprehimisht: “Me miratimin e ligjit për buxhetin dhe pas përllogaritjes së fondit limit sipas
nenit 59 të këtyre rregullave, kur ka nevojë për punë/mallra/shërbime, titullari i autoritetit
kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjëherë urdhrin e prokurimit, i cili duhet të
përmbajë:
- objektin e prokurimit;
- fondin e përllogaritur të vitit ushtrimor si dhe fondin total të përllogaritur, në rastin e
kontratave shumëvjeçare;
- llojin e procedurës së prokurimit dhe arsyet e përdorimit të saj;
- emrat e anëtarëve të njësisë së prokurimit”.
III.1.8. Neni 76 “Kohëzgjatja e Kontratës” i VKM 914/2014 “Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik”, parashikon shprehimisht se: Autoriteti kontraktor, për fondet buxhetore,
prokuron dhe financon kontratat për një periudhë deri në mbylljen e vitit ushtrimor, përveç
rasteve kur lidhen kontrata shtesë, në përputhje me shkronjën “b”, të pikave 3 e 5, të nenit 33
të LPP-së.
III.1.9. Referuar parashikimeve ligjore sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
jemi përpara rastit të parashikuar në pikën 1 të nenit 24 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, ku parashikohet shprehimisht: “Autoriteti kontraktor anulon procedurën e
prokurimit vetëm për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të
paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e
barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik.
Komisioni konsaton se autoriteti kontraktor ka ndjekur dhe respektuar të gjitha hapat e
procedurës së prokurimit por për shkaqe të pavaruara nga vullneti i tij nuk ka mundur që këtë
procedurë ta finalizojë/konkludojë me lidhjen e kontratës. Kjo ka ardhur si pasojë e mbylljes së
vitit ushtrimor e rrjedhimisht të mungesës së fondeve për finacimin e objektit të prokurimit.
Komisioni i Prokurimit Publik e gjen të argumentuar vendimin e autoritetit kontraktor për
anulimin e procedurës së mësipërme të prokurimit.
Sa më sipër arsyetuar pretendimi i ankimuesit SSX sh.p,k nuk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar 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. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “SSX” sh.p.k për
procedurën e prokurimit, “Kërkesë Për Propozime”, me Nr. REF 11787-10-14-2015,
me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private”, me fond limit
1.919.333,07 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 26.10.2015 nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.130 Protokolli, Datë 02.02.2016
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