KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt Vendim
VENDIM
K.P.P 341/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 29.05.2015 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Skualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbim me roje
privatë” me fond limit 2.161.000 lekë pa tvsh, i zhvilluar në datën
16.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Bordi i Kullimit Fier.
Skualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë në procedurën e
mësipërme të prokurimit.

Ankimues:

“Polsaiz” sh.p.k
Adresa: Lagjia Apollonia Sheshi Nënë Tereza, Fier.
“Ejxhes Security” sh.p.k.
Adresa: Lagjia “15 Tetori” Fier

Autoriteti Kontraktor: Bordi i Kullimit Fier
Adresa: Fier

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. 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.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të 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 vlerëson se operatorët ekonomikë 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
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 objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.

II

Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 01.04.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbim me roje privatë” me fond limit
2.161.000 lekë pa tvsh, i zhvilluar në datën 16.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Bordi i Kullimit
Fier.
II.2. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë:
“Toni Security” shpk me vlerë të ofertës prej 2.018.319 lekë (pa tvsh) kualifikuar.
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“Aulona Pol 1” shpk me vlerë të ofertës prej 2.018.320 lekë (pa tvsh) kualifikuar.
“Eurogjici Security” shpk me vlerë të ofertës prej 2.018.320 lekë (pa tvsh) kualifikuar.
“Ejxhes Security” shpk me vlerë të ofertës prej 2.018.320,2 lekë (pa tvsh) kualifikuar.
“Myrto Security” shpk me vlerë të ofertës prej 2.018.321,55lekë (pa tvsh) skualifikuar.
“Polsaiz” shpk me vlerë të ofertës prej 2.031.210 lekë (pa tvsh) kualifikuar.
II.3. Në datën 28.04.2015 operatori ekonomik ankimues “Polsaiz” ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar skualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë.
II.4. Me anë të shkresës nr. 117/19 prot., datë 04.05.2015 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje
ankimuesit, duke i refuzuar ankesën.
II.5. Në datën 07.05.2015 operatori ekonomik “Polsaiz” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, ku kërkon:
Mendojmë se jemi dëmtuar nga ky vlerësim i autoritetit kontraktor. Sepse po ju paraqesim koston
[..............................................................................................................................................................
Përsa më sipër operatorët ekonomikë “Toni Security” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k., “Eurogjici
Security” sh.p.k., dhe “Ejxhes Security” sh.p.k., nuk kanë llogaritur shpenzimet për festat të
parashikuara nga kodi i punës për një roje, duke i shtuar dhe sigurimet shoqërore e
shëndetësore.......
Autoriteti ka kërkuar 5 roje për 9 muaj..
Kërkojmë skualifikimin e operatorëve të sipërpërmendur dhe shpalljen fitues të ofertës sonë.
Autoriteti kontraktor në kthim përgjigje ka bërë argumentim ne lidhje me fondin limit pa shqyrtuar
fare pretendimet tona.[................]
II.6 Në datën 30.04.2015 operatori ekonomik “Ejxhes Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, ku kërkon skualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë.
II.7 Me anë të shkresës nr. 117/20 prot., datë 04.05.2015 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje
ankimuesit duke i refuzuar ankesën.
II.8. Në datën 11.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Ejxhes Security” sh.p.k, ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ku kërkon:
Autoriteti kontraktor ka kërkuar që shërbimi të kryhet në një vendroje me 5 roje dhe shërbimi të jetë
24 orë gjatë javës turni dytë dhe turni tretë dhe ditët e shtunave e të djelave dhe festat zyrtare për 9
muaj. Sipas afatit të kontratës cdo muaj ka 30.41 ditë. Referuar numrit mesatar të ditëve të 1 muaji,
shpenzimet për 1 roje në muaj, deri te sigurimet shoqërore duke përfshirë dhe shpenzimet për
armatim, referuar afatit të kontratës të përcaktuar në dokumentat e tenderit sipas tabelës së
mëposhtme: [....]
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Sic rezulton nga përllogaritjet e mësipërme oferta që kemi paraqitur është në limitet ligjore që
parashikojnë aktet ligjore. Të gjitha ofertat nën këtë vlerë janë nën koston ligjore të
lejuar.Kërkojmë skualifikimin e ofertave të “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k dhe
“Toni Security” sh.p.k.
II.9. Autoriteti kontraktor në datën 15.05.2015, dhe 18.05.2015 ka dorëzuar dokumentacionin e
kërkuar pranë KPP.

III

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton

III.1. Në lidhje me pretendimët e operatorëve ekonomik ankimues “Polsaiz” sh.p.k dhe “Ejxhes
Security” sh.p.k., në lidhje me përllogaritjen e kostos, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1 Në dokumentat e tenderit, shtojca 9, nga ana e autoritetit kontraktor ka përcaktuar:
Koha e
Nr

EMERTIMI

1 Shërbimin me roje private
2
T v sh 20%
TOTALI

Numri

Cmimi

Njësia shërbimit punonjësve lekë/ një Vlera
vende
roje
muaji
për ruajtje punonjës
1
9
5
1

9
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Gjithashtu autoriteti kontraktor ka kërkuar dhe preventivim me 8 zëra si më poshtë:
1. Paga bazë për një rojë
2. Shtës mbi Shtes mbi page turni III
3. Shtes mbi pagë turni turni II
4. Shpenzime për sig shoqërore shëndetësore16.7%
5. Shpenzime armatimi
6. Shpenzime ndërlidhje
7. Shpenzime për veshëmbathje, administrative
8. Fitimi i mundshëm për një roje
si dhe :
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Në paraqitjen e ofertës për kryerjen e këtij shërbimi, do te jepni dhe analizën e shpenzimeve për nje
roje, sipas natyrës shpenzimeve sipas tabelës sa mësipër.
III.1.2. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.1.3. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g” është
përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind më e madhe
se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
III.1.4. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është
e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22.000 (njëzetë e
dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës
normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë) lekë”.
III.1.5. Nisur nga ankesa e operatorëve ekonomikë “Polsaiz” sh.p.k., dhe “Ejxhes Security” sh.p.k.,
në lidhje me përllogaritjet e kostos së operatorëve ekonomikë “Toni Security” sh.p.k., “Aulona Pol
1” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “Ejxhes Security” sh.p.k jo sipas legjislacionit në fuqi,
Komisioni i Prokurimit Publik shqyrtoi ofertën ekonomike të operatorëve ekonomike “Toni
Security” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe “Ejxhes Security”, nga ku
rezultoi se oferta ekonomike e operatorëve ekonomikë “Toni Security” sh.p.k, “Aulona Pol 1”
sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k nuk janë në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga
legjislacioni në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe të III-të, për sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore në masën 16.7%, shpenzimet për armatim.
Ndërsa oferta e operatorit ekonomik “Ejxhes Security” sh.p.k është në përputhje me detyrimet e
përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe të III-të, për
sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7%, shpenzimet për armatim.
Nisur nga sa mësipër pretendimet e operatorit ekonomik “Ejxhes Security” sh.p.k., qëndrojnë.
Pretendimet e “Polsaiz” sh.p.k qëndrojnë për operatorët ekonomikë “Toni Security” sh.p.k.,
“Aulona Pol 1” sh.p.k, dhe “Eurogjici Security” sh.p.k dhe nuk qëndrojnë për “Ejxhes Security”
sh.p.k.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Ejxhes Security” sh.p.k., dhe
pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Polsaiz” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbim me roje privatë” me fond limit 2.161.000
lekë pa tvsh, i zhvilluar në datën 16.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Bordi i Kullimit Fier.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Toni Security” sh.p.k., “Aulona Pol 1” sh.p.k, dhe “Eurogjici Security” sh.p.k,
duke i skualifikuar kёto operatorë ekonomikë.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Ejxhes Security” sh.p.k.
5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 833 protokolli;
Datë 07.05.2015

Nr. 849 protokolli;
Datë 11.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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