REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 363/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 04.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Kualifikimin e ofertës së tij si dhe skualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. “Aulona Pol 1” sh.p.k. dhe “Dea
Security” sh.p.k në procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me
objekt: “Shpenzime për policinë private” me fondi limit 15 951 800
(pesëmbëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e një mijë e tetëqind)
lekë pa TVSH, zhvilluar më datë 30.03.2015 nga autoriteti kontraktor,
Albcontrol Sh.a.
Skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., në
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
Skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. “Aulona
Pol 1” sh.p.k. “Toni Security” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k
në procedurën e prokurimit të sipërcituar.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k.
Adresa: Rruga “Adem Jashari”, Lagja 8, H.10, Ap.3, Tiranë
“Aulona Pol 1” sh.p.k
Adresa: “Sheshi Wilson” Pallati Sigma, KA III Ap, Tiranë
“Dea Security” sh.p.k.
Adresa: Rr.“Ndre Mjeda”, Qendra Polifunksionale, Kati I-rë, Tiranë
1

Autoriteti Kontraktor: Albcontrol Sh.a
Adresa: Aeroporti “Nënë Tereza” Rinas
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 çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
dhe pasi diskutoi çështjet 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 dhe më
pas kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në
përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 22.01.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Shpenzime për policinë private” me fondi limit 15
951 800 (pesëmbëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e një mijë e tetëqind) lekë pa TVSH.
II.2. Në datën 30.03.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 16.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Eurogjici Security” sh.p.k.

9.277.169 Lekë (pa TVSH),

“Nazeri 2000” sh.p.k.

10.764.374 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar

“Aulona Pol 1” sh.p.k.

10.764.376 Lekë (pa TVSH),i kualifikuar;

“Toni Security” sh.p.k.

10.764.701 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;

“Dea Security” sh.p.k.

10.765.374 Lekë (pa TVSH), i kualifikuar;

*

i skualifikuar;

*

Formulari i ofertës së “Aulona Pol 1” sh.p.k në sistemin elektronik përmban vlerën

10.764.374 lekë pa TVSH;
II.4. Në datën 16.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., është vënë
në dijeni mbi arsyen e skualifikimit nga kjo procedurë prokurimi e konkretisht:
Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k në ofertën e paraqitur prej tij në vlerën totale
për një vendroje është nën limitin ligjor të përcaktuar nga ligji 75/2014 datë 10.07.2014 [….];
II.4.1. Në datën 18.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimit të tij si dhe duke
kundërshtuar kualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë.
II.4.2. Në datën 27.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 325/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke i refuzuar ankimimin e tij.
II.4..3. Në datën 30.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si më poshtë:
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1. Kundërshtojmë arsyen e skualifikimin tonë nga ana e autoritetit kontraktor pasi ajo nuk
është bazuar në preventivin e kërkuar nga vetë autoriteti kontraktor.
Vetë preventivi në pikën 1 kërkonte plotësimin e pagës orare dhe shoqëria jonë me këtë
llogjikë ka ofertuar. Ak tek kapaciteti teknik pika 14 ka këkuar që bashkëlidhur formularit
të ofertës duhet të paraqisni edhe preventivin orar sipas shtojcës A. Autoriteti kontraktor
ka vepruar gabim në vlerësimin e ofertave [.....]
Mbi bazën e preventivit të kërkuar kemi plotësuar këtë preventiv si më poshtë:
[..................................................................................................] Për shkak të vecantisë së
këtij rasti, ku në dokumentat e tenderittë hartuara nga AK, është përcaktuar një preventiv
me një formë të caktuar, bazuar në pagën orare totale, shoqëria jonë gjykon se i
plotëson kriteret e lartpërmendura, pasi oferta jonë është plotësuar në përputhje me
kërkesat e autoritetit kontraktor si më poshtë:[...]Për sa më sipër autoriteti kontraktor
nuk mund të na diskriminojë ne për te favorizuar shoqërinë Nazeri 2000 duke e shpallur
fitues për 8 vite.
2. Me qëllim respektimin e parimit të barazisë kërkojmë skualifikimin e shoqërisë Nazeri
2000 sepse:
(i)
Nuk ka plotësuar preventivin sipas elementeve të kërkkuar [....]
(ii)
Nuk ka përllogaritur shtesat e T II-të dhe T III-të sipas kërkesave të ak për 365
ditë.
(iii) Nuk plotëson kriterin për Akep për Radiokomunikim dhe Radioalarm me zonë
mbulimi Fushë – Krujën.
(iv)
Nuk plotëson kriterin për një përgjegjës shërbimi të provuar me vërtetimin e
lëshuar nga DPQ Durrës.
(v)
Nuk plotëson kriterin për grup të gatshëm të provuar me vërtetimin e lëshuar nga
DPQ Durrës.
3. Me qëllim respektimin e parimit të barazisë kërkojmë skualifikimin e shoqërisë Aulona
Pol 1 sepse:
(i)
Nuk ka plotësuar preventivin sipas elementeve të kërkkuar [....]
(ii)
Nuk ka përllogaritur shtesat e T II-të dhe T III-të sipas kërkesave të ak për 365
ditë.
(iii) Nuk plotëson kriterin për Akep për Radiokomunikim dhe Radioalarm me zonë
mbulimi Fushë – Krujën.
(iv)
Nuk plotëson kriterin për sallë operative të provuar me vërtetimin e lëshuar nga
DPQ Durrës.
(v)
Nuk plotëson kriterin për 20 punonjës të certifikuar me vërtetimin e lëshuar nga
DPQ Durrës.
(vi)
Nuk plotëson kriterin për një përgjegjës shërbimi të provuar me vërtetimin e
lëshuar nga DPQ Durrës.
(vii) Nuk plotëson kriterin për grup të gatshëm të provuar me vërtetimin e lëshuar nga
DPQ Durrës.
4. Me qëllim respektimin e parimit të barazisë kërkojmë skualifikimin e shoqërisë Dea
Security sepse:
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(i)
(ii)

Nuk ka plotësuar preventivin sipas elementeve të kërkuar [....]
Nuk ka përllogaritur shtesat e T II-të dhe T III-të sipas kërkesave të ak për 365
ditë.
(iii) Nuk plotëson kriterin për Akep për Radiokomunikim dhe Radioalarm me zonë
mbulimi Fushë – Krujën.
(iv)
Nuk plotëson kriterin vërtetimin e OSHHE për operatorin.
(v)
Nuk plotëson kriterin për sallë operative të provuar me vërtetimin e lëshuar nga
DPQ Durrës.
(vi)
Nuk plotëson kriterin për 20 punonjës të certifikuar me vërtetimin e lëshuar nga
DPQ Durrës.
(vii) Nuk plotëson kriterin për një përgjegjës shërbimi të provuar me vërtetimin e
lëshuar nga DPQ Durrës.
(viii) Nuk plotëson kriterin për grup të gatshëm të provuar me vërtetimin e lëshuar nga
DPQ Durrës.
Kërkojmë kualifikimin e shoqërisë sonë për arsyet e lartpërmendura dhe skualifikimin e
shoqërive “Nazeri 2000” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k në
procedurën e prokurimit për arsyet e përmendura më lart.
II.5.1. Në datën 20.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri
2000” sh.p.k.
II.5.2. Në datën 27.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 3171 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k., duke e duke e sqaruar:
Referuar pikës 2 nenit 53 të LPP-së, autoriteti kontraktor, duhej të korrigjoj vetëm gabimet
aritmetike që zbulohen gjatë shqyrtimit të ofertave dhe gjatë këtij procesi është vërejtur se keni
një gabim aritmetik të cilin njoftuan operatorin tuaj dhe ju e pranuar atë.
Përsa i përket pretendimeve tuaja për Nazeri 2000, sqarojmë se pretendimi Juaj nuk qëndron,
pasi oferta e paraqitur nga ky operator është konform kërkesave të këkrkuara dhe oferta në total
është në përmbushje e të gjithë detyrimeve ligjore për pagën minimale, shtesa turni, sigurime
shoqërore armatim etj.
II.5.3. Në datën 04.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si më poshtë:
Jemi njoftuar nga autoriteti kontraktor se oferta jonë është e renditur e dyta me vlerë 10.764.376
lekë pa tvsh, ndërkohë që ka renditur të parën ofertën e operatorit “Nazeri 2000” sh.p.k me
vlerë 10.764.374 lekë pa tvsh. Në ofertën e parë të paraqitur nga shoqëria “Aulona” sh.p.k vlera
e ofertuar për kryerjen e shërbimit ishte 10.764.374. Kjo e shoqëruar me analizën e kostos sipas
legjislacionit [...].
Në datën 09.04.2015 në faqen e APP-së në sistem kemi marrë një mesazh nga autoriteti
kontraktor ku kërkohet të bëhet një rregullim aritmetikor të konstatuar nga KVO ku thuhet se
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ekziston një mospërputhje midis cmimit total të ofertës që është paraqitur cmimi për njësi dhe
oferta sipas KVO të autoritetit kontraktor Albcontrol sh.a duhet të jetë në vlerën 10.764.376,36
lekë pa tvsh dhe jo 10.764.374,4 lekë pa tvsh.
Shoqëria “Aulona Pol 1” sh.p.k duke respektuar vullnetin e autoritetit kontraktor, pra duke
marrë të mirëqenë faktin se përllogaritja e tij do t’ju sygjerohej dhe operatorëve të tjerë, duke
marrë të mirëqenë faktin se ky rregullim vinte si pasojë e zbatimit të parimit e barazisë para
ligjit lidhur me marrjen në referencë të të njëjtit numër shifrash pas presjes dhjetore për
llogaritjen e kostos së saktë, pranoi korrigjimin e bërë nga autoriteti kontraktor Albcontrol sh.a
duke paraqitur ofertën me dy lekë më shumë se ofertën e parë.
Mbështetur në sa më sipër vlera e re u bë 10.764.376 lekë pa tvsh. Kjo vlerë automatikisht
përbën vlerën minimale të kostos ligjore, sipas sygjerimit nga vetë autoriteti kontraktor, sepse
sic duket ditimi i parashikuar është 0.000001.
Cdo ofertë nën këtë vlerë nuk ka mbajtur në konsideratë dispozitat detyruese ligjore dhe nuk ka
respektuar saktë koston ligjore të shërbimit dhe për këtë shkak vjen në kundërshtim me ligjin dhe
të gjitha detyrimet ligjore në plotësimin e ofertës.
Autoriteti kontraktor duhet të respektojë parimin e barazisë në tenderin e operatorëve ekonomikë
dhe jo të ndërmarrë veprime që e shkelin këtë parim. Oferta jonë e parë ishte 10.764.374, pasi
ne kishim bërë analizën tonë të kostos mbështetur, jo vetëm në legjislacionin në fuqi por edhe në
standartin e barabartë të përllogaritjes që ka vendosur Komisioni i Prokurimit Publik. Nëse
oferta jonë u korrigjua, automatikisht edhe oferta e operatorëve të tjerë konkretisht e operatorit
fitues “Nazeri 2000” sh.p.k duhej të ishte korrigjuar, ose në rast të kundërt duhej të skualifikohej
nga autoriteti kontraktor.
Për këtë arsye, brenda afatit ligjor shoqëria Aulona Pol 1 sh.p.k ka paraqitur formularin e
ankesës në autoritetin kontraktor me objekt:
Skualifikimin e shoqërisë Nazeri 2000 sh.p.k
Shpalljen fitues të shoqërisë Aulona Pol 1 sh.p.k.
II.6.1. Në datën 24.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar skualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë.
II.6.2 Në datën 27.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 331/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k. duke refuzuar ankesën.
II.6.3. Në datën 06.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar skualifikimin e operatorëve të tjerë
ekonomikë si më poshtë.
Kundërshtojmë klasifikimin e bërë nga autoriteti kontraktor për shoqëritë “Nazeri 2000” sh.p.k,
“Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security”sh.p.k dhe kërkojmë që shoqëria “Eurogjici Security”
sh.p.k të mbetet e skualifikuar dhe sqarojmë pretendimet tona si më poshtë:
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A. Së pari shoqëritë “Nazeri 2000” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k
dhe “Eurogjici Security” sh.p.k ofertat në total i kanën nën koston ligjore të lejuar dhe
vlera e ofertuar nuk është e mjaftueshme për përmbushjen e të gjitha detyrimeve dhe
kërkesave të autoritetit kontraktor.
B. Së dyti “Toni Security” sh.p.k nuk përmbush kërkesën për vërtetimin që konfirmon
shlyerjen e energjisë elektrike.
C. Së treti shoqëria “Toni Security” sh.p.k nuk përmbush kërkesën për vërtetim nga
Drejtoria e Tatimeve që subjekti të ketë 20 punonjës si dhe listpagesat e muajit Tetor
2014 të nënshkruara nga administratori në të cilën të figurojnë edhe 20 punonjësit e
certifikuar në Q Durrësit.
D. [...]Së katërti shoqëria “Toni Security” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k nuk përmbushin kërkesën për “Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve që
subjekti ka të siguruar jo më pak se 20 punonjës, si dhe listpagesat e muajit tetor 2014 të
nënshkruara nga administratori në të cilën të figurojnë edhe 20 punonjësit e certifikuar
nga Q Durrës.
E. Së pesti, shoqëria “Aulona Pol 1” sh.p.k nuk plotëson kërkesën për Vërtetim nga DPQ
përkatës për përgjegjës shërbimi.[...]
F. Se shtati “Aulona Pol 1” sh.p.k nuk plotëson kërkesën për AKEP me zonë mbulimi qyteti
i F Krujës.
G. Përsa argumentuam më sipër, autoriteti kontraktor duhet të bëjë skualifikimin e
shoqërive “Nazeri 2000” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k.
II.7 Në datën 12.05.2015 nëpërmjet shkresës nr. 367/1 prot., datë 11.05.2015 autoriteti
kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje
me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k. se “në ofertën e paraqitur prej tij në vlerën totale për një vendroje është nën limitin ligjor
të përcaktuar nga ligji 75/2014 datë 10.07.2014”, 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
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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”.
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 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%” ;
Neni 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. ”
Neni 93 “Data e Pushimeve Vjetore”
3) Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të
vitit pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje.
III.1.5. Referuar pikës III.3 të VKM-së nr. 1114, dt. 30.07.2008 “Për disa çështje në zbatim të
ligjeve nr. 7703, dt.11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, 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%”.
III.1.4. Në procedurën në fjalë, shërbimi i kërkuar nga autoriteti kontraktor është llogaritur të
kryhet për periudhën 12 muaj, në 4 (katër) vendroje me 5 (pesë) roje gjithsej, me shërbim 24 orë.
Në shtojcën 8 të dokumentave të tenderit ”Specifikimet teknike” kërkohet:
Shërbimi do të kryhet në katër (4) vend-roje me shërbim njëzet e katër (24) orë, për (365 ditë
kalendarike) gjithsej njëzet (20) agjentë, secila vend-roje me tre (3) turne shërbimi në njëzet e
katër (24) orë dhe gjithsej pesë (5) agjentë për çdo vend-roje.
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Specifikime të veçanta për agjentët në të tre (3) turnet e shërbimit në njëzet e katër (24) orë në të
katër (4) vend-rojet. [.................]
Ndërsa tek Termat e Referencës vashdim i shtojcës 8 autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
Shërbimi do të kryhet në katër 4 vend-roje:
2 vend-roje tek Godina e Administratës,
1 vend-roje tek Godina Operacionale
1 vend-roje tek Prurësi i Afërt në Nikël.
Gjithashtu autoriteti kontraktor ka publikuar dhe preventinin orar për t’u plotësuar nga operatorët
ekonomikë ofertues me zërat paga orare, shtesa Turni II neni 81 K.P, shtesa Turni III neni 81
K.P, kontribute të sigurime shoqërore 16.7 %, shpenzime armatimi, shpenzime ndërlidhje
shpenzime uniforme, shpenzime për sistemin e kamerave në distancë, shpenzime per sistemin e
alarmit, fitimi.
III.1.5. Nisur nga kerkesat e mësipërme, Komisioni, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur nga
ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, vlerëson se:
Lidhur me ofertën e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., nga përllogaritjet e kryera
nga Komisioni i Prokurimit Publik rezulton se, ky i fundit, në përllogaritjen e ofertës së tij, nuk
ka respektuar dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe III-të,
detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% si dhe shpenzimet
për armatim, gjё qё sjell si pasojё qё oferta ekonomike e tij tё rezultojё nёn koston ligjore.
Rrjedhimisht, pretendimi i parashtruar prej tij, nuk qëndron.
III.2. Në lidhje me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., në lidhje me
pretendimet për operatorët e tjerë ekonomik, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në bazë të
arsyetimit të mësipërm, pika III.1.5 meqënëse gjendja faktike dhe juridike edhe pas ankimimit në
KPP do të vijojë të mbetet “i skualifikuar”, kështu që ai 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.
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Për rrjedhojë pretendimet nuk merren në shqyrtim.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomikë ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k., se:
“Në ofertën e parë të paraqitur nga shoqëria “Aulona” sh.p.k vlera e ofertuar për kryerjen e
shërbimit ishte 10.764.374. Kjo e shoqëruar me analizën e kostos sipas legjislacionit [...].
Në datën 09.04.2015 në faqen e APP-së në sistem kemi marrë një mesazh nga autoriteti
kontraktor ku kërkohet të bëhet një rregullim aritmetikor të konstatuar nga KVO ku thuhet se
ekziston një mospërputhje midis cmiit total të ofertës që është paraqitur cmimi për njësi dhe
oferta sipas KVO të autoritetit kontraktor Albcontrol sh.a duhet të jetë në vlerën 10.764.376,36
lekë pa tvsh dhe jo 10.764.374,4 lekë pa tvsh [....], Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. 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.3.2. 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.3.3. 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”.
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 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%” ;
Neni 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. ”
Neni 93 “Data e Pushimeve Vjetore”
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3) Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të
vitit pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje.
III.3.4. Referuar pikës III.3 të VKM-së nr. 1114, dt. 30.07.2008 “Për disa çështje në zbatim të
ligjeve nr. 7703, dt.11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, 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%”.

III.3.5. Në procedurën në fjalë, shërbimi i kërkuar nga autoriteti kontraktor është llogaritur të
kryhet për periudhën 12 muaj, në 4 (katër) vendroje me 5 (pesë) roje gjithsej, me shërbim 24 orë.
Në shtojcën 8 të dokumentave të tenderit ”Specifikimet teknike” kërkohet:
Shërbimi do të kryhet në katër (4) vend-roje me shërbim njëzet e katër (24) orë, për (365 ditë
kalendarike) gjithsej njëzet (20) agjentë, secila vend-roje me tre (3) turne shërbimi në njëzet e
katër (24) orë dhe gjithsej pesë (5) agjentë për çdo vend-roje.
Specifikime të veçanta për agjentët në të tre (3) turnet e shërbimit në njëzet e katër (24) orë në të
katër (4) vend-rojet. [.................]
Ndërsa tek Termat e Referencës vashdim i shtojcës 8 autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
Shërbimi do të kryhet në katër 4 vend-roje:
2 vend-roje tek Godina e Administratës,
1 vend-roje tek Godina Operacionale
2 vend-roje tek Prurësi i Afërt në Nikël.
III.3.6 Gjithashtu autoriteti kontraktor ka publikuar dhe preventinin orar për t’u plotësuar nga
operatorët ekonomikë ofertues me zërat paga orare, shtesa Turni II neni 81 K.P, shtesa Turni III
neni 81 K.P, kontribute të sigurime shoqërore 16.7 %, shpenzime armatimi, shpenzime
ndërlidhje shpenzime uniforme, shpenzime për sistemin e kamerave në distancë, shpenzime per
sistemin e alarmit, fitimi.
(i)

Formulari i ofertës së “Aulona Pol 1” sh.p.k në sistemin elektronik përmban vlerën
10.764.374 lekë pa TVSH;

III.3.7 Nisur nga ankesa e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit
Publik konstaton se formulari i ofertës ekonomike të operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k
është paraqitur dhe plotësuar sipas kërkesave të parashikuar nga A.K. në DT si dhe nuk paraqet
gabime aritmetikore dhe nuk është i nevojshëm korrigjimi i tyre, pasi shuma që rezulton nga
përllogaritjet e sasisë (koeficenti i rojeve për vendroje) me çmimin për njësi (pagën mujore për
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një roje) dhe periudhën kohore (kohëzgjatja e shërbimit) është e saktë, dhe përmban vlerën prej
10.764.374 lekë pa T.V.SH.
Po ashtu nga shqyrtimi i dokumentave të paraqitura nga autoriteti kontraktor, nuk evidentohet se
cili është gabimi aritmetik i konstatuar nga autoriteti kontraktor dhe për të cilin është kërkuar
korrigjimi i ofertës së operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k.

Përsa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k. qëndron.
III.3.8 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k. mbi ofertën e
shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k, nga shqyrtimi i ofertave të dy operatorëve ekonomikë “Aulona
Pol 1” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k, formulari i ofertave është identike, referuar sasisë
(koeficenti i rojeve për vendroje) me çmimin për njësi (pagën mujore për një roje) dhe periudhën
kohore (kohëzgjatja e shërbimit).
Nga përllogaritjet e kryera nga Komisioni i Prokurimit Publik rezulton se, operatori ekonomik
“Nazeri 2000” sh.p.k në përllogaritjen e ofertës së tij, ka respektuar dispozitat ligjore në fuqi për
shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe III-të, detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore në masën 16.7% si dhe shpenzimet për armatim, gjё qё sjell si pasojё qё oferta
ekonomike e tij tё rezultojё nё koston ligjore.
Rrjedhimisht, pretendimi i parashtruar nga “Aulona Pol 1” sh.p.k, në lidhje me këtë pikë nuk
qëndron.
III.4 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k., për skualifikim të
operatorëve ekonomikë të tjerë e më konkretisht:
“Shoqëritë “Nazeri 2000” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Toni Security” sh.p.k dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k ofertat në total i kanë nën koston ligjore të lejuar dhe vlera e ofertuar nuk është
e mjaftueshme për përmbushjen e të gjitha detyrimeve dhe kërkesave të autoritetit kontraktor”
III.4.1. 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... .”
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III.4.2. 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.4.3. 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.4.4. Në procedurën në fjalë, shërbimi i kërkuar nga autoriteti kontraktor është llogaritur të
kryhet për periudhën 12 muaj, në 4 (katër) vendroje me 5 (pesë) roje gjithsej, me shërbim 24 orë.
Në shtojcën 8 të dokumentave të tenderit ”Specifikimet teknike” kërkohet:
Shërbimi do të kryhet në katër (4) vend-roje me shërbim njëzet e katër (24) orë, për (365 ditë
kalendarike) gjithsej njëzet (20) agjentë, secila vend-roje me tre (3) turne shërbimi në njëzet e
katër (24) orë dhe gjithsej pesë (5) agjentë për çdo vend-roje.
Specifikime të veçanta për agjentët në të tre (3) turnet e shërbimit në njëzet e katër (24) orë në të
katër (4) vend-rojet. [.................]
Ndërsa tek Termat e Referencës vashdim i shtojcës 8 autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
Shërbimi do të kryhet në katër 4 vend-roje:
2 vend-roje tek Godina e Administratës,
1 vend-roje tek Godina Operacionale
3 vend-roje tek Prurësi i Afërt në Nikël.
Gjithashtu autoriteti kontraktor ka publikuar dhe preventinin orar për t’u plotësuar nga operatorët
ekonomikë ofertues me zërat paga orare, shtesa Turni II neni 81 K.P, shtesa Turni III neni 81
K.P, kontribute të sigurime shoqërore 16.7 %, shpenzime armatimi, shpenzime ndërlidhje
shpenzime uniforme, shpenzime për sistemin e kamerave në distancë, shpenzime per sistemin e
alarmit, fitimi.
III.4.5. Komisioni, nisur nga ankimimi i operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k. shqyrtoi
ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, dhe
“Toni Security” sh.p.k dhe nga përllogaritjet e kryera nga Komisioni i Prokurimit Publik rezulton
se, këto të fundit, në përllogaritjen e ofertës së tyre, kanë respektuar dispozitat ligjore në fuqi për
shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe III-të, detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore në masën 16.7% si dhe shpenzimet për armatim, gjё qё sjell si pasojё qё ofertat
ekonomike e tij tё rezultojё nё koston ligjore.
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Rrjedhimisht, pretendimet e parashtruar prej tij, nuk qëndrojnë.
III.5. Lidhur pretendimet e tjera të të operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k., në lidhje me
operatorin ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se,
meqënëse gjendja faktike dhe juridike edhe pas ankimimit në KPP do të vijojë të mbetet “i
skualifikuar”, në bazë të arsyetimit të mësipërm pikërisht në pikën III.1.5 konkludohet që
shqytimi, i pretendimeve të tjera nuk merren në shqyrtim për ekonomi administrative.
III.6 Sa i përket pretendimeve të tjera të operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k.,
në lidhje me operatorët ekonomikë “Aulona Pol 1” sh.p.k, dhe “Toni Security” sh.p.k, Komisioni
i Prokurimit Publik, vëren se nga gjykimi dhe arsyetimi i mësipërm të KPP-së “Nazeri 2000”
sh.p.k ka statusin e të kualifikuarit [sipas arsyetimit në pikat III.4.5], dhe operatorët ekonomikë
“Aulona Pol 1” sh.p.k, dhe “Toni Security” sh.p.k, të kualifikuar nga Autoriteti Kontraktor, janë
të renditur përkatësisht në vendin e tretë dhe katërt.
Sqarojmë se, në nenin 58, pika 1, 4 dhe 5 të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “1. Njoftimi i fituesit i jepet menjëherë ofertuesit, që ka
paraqitur ofertën më të mirë, në përputhje me nenin 55 të këtij ligji.
4. Kontrata hyn në fuqi kur nënshkruhet nga ofertuesi fitues dhe nga autoriteti kontraktor.
5. ............................. Në rastin kur është përdorur si kriter i përcaktimit të ofertës fituese “çmimi
më i ulët” dhe kur ofertuesi fitues nuk bën sigurimin e kontratës ose nuk arrin të nënshkruajë
kontratën, autoriteti kontraktor përzgjedh ofertuesin e renditur i dyti në listën e ofertave të
përzgjedhura që kanë mbetur, vetëm nëse diferenca ndërmjet ofertës së kualifikuar në vendin e
parë dhe të dytë do të jetë jo më e madhe se 2 për qind e fondit limit. Kjo nuk cenon të drejtën e
autoritetit kontraktor, sipas nenit 24 të këtij ligji, për të refuzuar të gjitha ofertat e mbetura dhe
për të anuluar procedurën e prokurimit. Njoftimi, sipas pikes 1 të këtij neni, i dërgohet ofertuesit,
oferta e të cilit është përzgjedhur sipas kësaj pike”.
Ndërsa në nenin 63, pika 1 të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcakohet se: “1. Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi
dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë
në kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin”.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër në pikën III.4.5, gjykon se
pretendimet e ankimuesit ne lidhje me skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Aulona Pol 1”
sh.p.k, dhe “Toni Security” sh.p.k nuk do të merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës
administrative pasi cilido që të jetë fati i këtyre pretendimeve për këtë operator pas shqyrtimit
nga Komisioni, nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes për faktin se gjendja faktike dhe juridike e
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk do të ndryshojë, duke qëndruar i kualifikuar dhe i
klasifikuar përpara në renditje, referuar vetë ankimuesit “Dea Security” sh.p.k, për rrjedhojë
ankimuesi nuk arrin të realizojë interesin e tij të ligjshëm për t’u shpallur fitues në këtë procedurë
prokurimi.
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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, me shumicë votash.
Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Eurogjici Security”
sh.p.k. dhe “Dea Security” sh.p.k për procedurёn e prokurimit “Procedurë e hapur” me
objekt: “Shpenzime për policinë private” me fondi limit 15 951 800 (pesëmbëdhjetë
milion e nëntëqind e pesëdhjetë e një mijë e tetëqind) lekë pa TVSH, zhvilluar më datë
30.03.2015 nga autoriteti kontraktor, Albcontrol Sh.a.
2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k. përsa i
përket ofertës së tij ekonomike për procedurёn e prokurimit “Procedurë e hapur” me
objekt: “Shpenzime për policinë private” me fondi limit 15 951 800 (pesëmbëdhjetë
milion e nëntëqind e pesëdhjetë e një mijë e tetëqind) lekë pa TVSH, zhvilluar më datë
30.03.2015 nga autoriteti kontraktor, Albcontrol Sh.a.
3. Autoriteti kontraktor të korrigjojë shkeljet sipas konstatimeve të Komisionit të Prokurimit
Publik.
`
4. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k.
6. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 791 Protokolli; Nr. 794 Protokolli; Nr. 813 Protokolli;
Datë 30.04.2015;
Datë 04.05.2015;
Datë 06.05.2015;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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