REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.168/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 25.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k
për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me
Nr. REF-21898-01-19-2016, me objekt “Shërbimi i Ruajtjes
dhe Sigurisë Fizike me Roje Private te Gjykates se Rrethit
Gjyqesor Kavaje nga ora 1600 -0800 në ditët e punës dhe
24 orë në ditët e shtuna të diela dhe Festa Zyrtare, me fond
limit 1.823.57371 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 01.02.2016
nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Kavajë.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k si
dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit si “oferta nën koston
ligjore” të gjithë OE të cilët kanë ofertuar me ofertë totale
nën 1,702,477.08 lekë pa tvsh në procedurën e mësipërme të
prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Ales” sh.p.k në procedurën
e prokurimit të sipërpërmendur.
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Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Dea Security” sh.p.k në
procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e
ofertës së operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k si
dhe skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Arbana” sh.a,
“Aulona Pol 1” sh.p.k, “N.S.S” sh.p.k,
Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagjia 8, H.10, Ap.3 Tiranë
“Firdeus Security” sh.p.k
Blv. “Gjergj Fishta”, pallati i ri përballë “Diplomat 2” , Kati
.3 Hyrja.1.
“Ales” sh.p.k
“Sheshi Willson”, Pallati Sigma, Ap.4, Njësia nr.5
“Dea Security” sh.p.k
Rruga “Ndre Mjeda”, Qendra Polifunksionale, Kati I-rë,
Tiranë.
“Global Security” sh.p.k
Lagjia “Ali Demi”, Rruga
Poligrafikut Tiranë.

“Shemsi

Haka”,

pranë

Autoriteti Kontraktor:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë
Rruga “Josif Buda” Kavajë

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”, 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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
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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, i cili i ka
refuzuar ato, 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.
II
Rrethanat e çështjes
II. Në datën 19.01.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me Nr. REF-21898-01-19-2016, me objekt “Shërbimi i
Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kavaje nga ora
1600 -0800 në ditët e punës dhe 24 orë në ditët e shtuna të diela dhe Festa Zyrtare, me fond limit
1.823.57371 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 01.02.2016 nga autoriteti kontraktor, Gjykata e
Rrethit Gjyqësor Kavajë.
II.1. Në datën 01.02.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.2. Në datën 12.02.2016, 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:
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-

“Myrto Security”
“S.S.X”
“Arbana”
“Aulona Pol 1”
“N.S.S”
“Global Security”
“Ales”
“Dea Security”
“Trezhnjeva”
“Eurogjici Security”
“Nazeri 2000”
“Toni Security”
“Firdeus Security”
“Alb Guardia”
“Vrana Security Group”

pa ofertë
pa ofertë
1,702,335.43
1,702,477.03
1,702,477.03
1,702,477.03
1,702,477.03
1,702,477.03
1,702,477.03
1,702,477.03
1,702,477.08
1,702,477.08
1,702,477.08
1,702,477.51
1,702,478.15

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

II.3. Operatori Ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
1. Vërtetimi i Drejtorisë Rajonale Tatimore i datës 01.01.2016 nuk është lëshuar për
autoritetin tonë kontraktor por për autoritet kontraktor tjetër.
2. Oferta ekonomike është nën koston ligjore.
II.4. Në datën 13.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton arsyet e skualifikimit të ofertës
së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.4.1 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:
-

Arsyeja e parë e skualifikimit nuk është e bazuar në ligj dhe në kriterin kualifikues.
Referuar kritereve të vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar: Vërtetim të lëshuar nga
Administrata Tatimore ku të tregohet se shoqëria ka paguar sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore për periudhën Janar-Tetor 2015, për 5 punonjës në muaj si dhe Listpagesat
e Sigurimeve Shoqërore shoqëruar me Formularin e Deklarimit dhe Pagesës së
Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore dhe TAP për muajt Janar-Tetor 2015 për 5
punonjës në muaj.
Për përmbushjen e këtij kriteri shoqëria jonë ka ngarkuar në tender:
1. Vërtetimin nr.242 prot datë 08.01.2016 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore e
Tatimpaguesve të Mëdhenj me anë të të cilit vërtetohet se shoqëria jonë ka shlyer të
gjitha detyrimet tatimore përfshi dhe sigurimet.
2. Vërtetimin nr.1074 prot datë 20.01.2016, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore e
Tatimpaguesve të Mëdhenj, me anë të të cilit vërtetohet se shoqëria jonë ka shlyer të
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gjitha detyrimet tatimore përfshi edhe sigurimet për një numër mbi 400 punonjësish nga 5
punonjës që është kërkuar në kriter.
3. Listpagesat Janar-Dhjetor 2015 për një numër të siguruarish mbi 400 punonjës pra
shumë herë më shumë se sa ka kërkuar autoriteti kontraktor në kriterin kualifikues.
Fakti se vërtetimi mban një tjetër objekt prokurimi nuk e ndryshon gjendjen juridike të
kapaciteteve të shoqërisë sonë. Autoriteti ishte në të drejtën e tij nëse kishte ndonjë
dyshim, paqartësi në lidhje me përmbushjen e kapaciteteve nga shoqëria jonë ti drejtohej
organeve tatimore.
-

Arsyeja e dytë e skualifikimit nuk është e bazuar në ligj dhe në kriterin e kualifikimit.
Referuar kritereve kualifikuese autoriteti kontraktor ka kërkuar : Oferta ekonomike të jetë
mujore duke u bazuar në koston mujore të kryerjes së shërbimit të ruajtjes me roje dhe
vlerësimi do të bëhet duke u bazuar vetëm në koston mujore. Në ofertë të jenë të përfshira
të gjitha shpenzimet e përgjithshme për uniformat(veshmbathjet) armatim, ndërlidhje (si
radiomarrës) shpenzimet për pagën e rojeve, shtesat mbi pagë për turnet e dyta dhe të
treta, shtesat mbi pagë për ditët e pushimit dhe festave zyrtare, sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi, për 3.5
roje me 1 vendroje sipas turneve. Operatorët të cilët nuk respektojnë detyrimet ligjore në
analizën e kostos për një roje në muaj do tu refuzohet oferta.
Nga sa më sipër gjatë hartimit të ofertës ekonomike shoqëria jonë ka respektuar me
përpikmëri detyrimet ligjore dhe kriterin kualifikues të mësipërm. Në kriterin e mësipërm
autoriteti ka theksuar se vlerësimin e ofertave do ta bënte mbi bazën e pagës mujore por
në kundërshtim me kriterin vlerësimin e ofertave e ka bërë mbi bazën e ofertës totale.

II.5. Në datën 22.02.2016 me shkresën nr.264 prot, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici
Secuity” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.6. Në datën 29.02.2016, pala ankimuese “Eurogjici Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.7. Operatori Ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
-

Nuk ka frekuencë AKEP për Qytetin e Kavajës

II.8. Në datën 16.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton arsyen e skualifikimit të
ofertës së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.8.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security”
sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
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1. Vendimi i KVO për skualifikimin e ofertës tonë me arsyen: nuk ka frekuencë të AKEP
për qytetin e Kavajës nuk qëndron pasi ne kemi paraqitur Autorizim Individual Nr.AL-U
534 datë 21.01.2014 lëshuar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare.Në
aneksin nr.2/1 “për caktim dhe përdorim frekuencash në brezat VHF UHF Sisteme
Radiokomunikimi –Vendodhja dhe Zona e mbulimit përcaktohet se shoqëria Firdeus
Security shpke ofron këtë shërbin në qytetet: Tiranë Durrës Krujë-40 km. Nga të dhënat
teknike të përcaktuara më sipër rezulton se rezja e mbulimit për shërbimin e
radiokomunikimit nga ana jonë është 40 km dhe nëse do të marrim si reze mbulimi
Tiranën apo Durrësin qyteti i Kavajës në vijë ajrore është i vendosur në një largësi nga
Tirana prej 33.5 Km ndërsa matur nga Durrësi është rreth 20 km.
2. Gjithashtu kërkojmë tu shtohet si arsye skualifikimi “Ofertë nën koston ligjore” të gjithë
OE të cilët kanë ofertuar me ofertë totale nën 1,702,477.08 lekë pa tvsh.
II.9. Në datën 22.02.2016 me shkresën nr.260 prot, operatori ekonomik ankimues “Firdeus
Security” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.10. Në datën 29.02.2016, pala ankimuese “Firdeus Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.11. Operatori Ekonomik “Ales” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
-

Ofertë nën koston e lejuar ligjore

II.12. Në datën 17.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Ales” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton arsyen e skualifikimit të ofertës së tij
në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.12.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Ales” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

Kundështojmë vendimin e AK për skualifikimin e shoqërisë Ales sh.p.k dhe sqarojmë
pretendimet tona si më poshtë:
Shoqëria Ales ka paraqitur ofertën duke respektuar të gjitha zërat për mbulimin e këtij
shërbimi për pagën bazë, shtesat për turnet e dyta dhe të treta sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore si dhe armatimin. Kërkojmë nga autoriteti kontrakttor që të bëjë rishikimin e
ofertës tonë dhe të kualifikojë atë si ofertën më të mirë.

II.13. Në datën 22.02.2016 me shkresën nr.261 prot, operatori ekonomik ankimues “Ales ” sh.p.k,
është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
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II.14. Në datën 02.03.2016 pala ankimuese “Ales” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.15. Operatori Ekonomik “Dea Security” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
-

“Oferta ekonomike është nën koston ligjore”

II.16. Në datën 16.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Dea Security” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton arsyen e skualifikimit të ofertës
së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.16.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Dea Security”
sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

Pretendimi i AK për skualifikimin e shoqërisë sonë me pretendimin se oferta është nën
koston e lejuar ligjore nuk qëndron pasi shoqëria jonë ka parashikuar shpenzimet për
pagë,shtesa për turn të dytë dhe të tretë, sigurime shoqërore shëndetësore dhe armatim në
përputhje me përcaktimet ligjore. Për sa argumentuam më sipër autoriteti duhet të bëjë
kualifikimin e shoqërisë sonë pasi kemi përmbushur kërkesat e përcaktuara në DT.
III.17. Në datën 22.02.2016 me shkresën nr.263 prot, operatori ekonomik ankimues “Dea
Security” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.18. Në datën 02.03.2016 pala ankimuese “Dea Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor
II.19. Operatori Ekonomik “Global Security” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
1. Në vërtetimin e DPQ mungon lista emërore e punonjësve dhe Vërtetimi për shlyerjen e
detyrimeve për vitin 2014
2. Ofertë nën koston ligjore
II.20. Në datën 16.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor me anë të së cilës kundërshton arsyet e skualifikimit të ofertës
së tij në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.20.1. Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Global
Security” sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

Në sistemin elektronik gjendet i pasqyruar Vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së Qarkut
shoqëruar me listën emërore të punonjësve të certifikuar si dhe licencat profesionale për
22 punonjës shërbimi. Bazuar në ligjin nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
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-

fizike” Vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së Qarkut emërtohet “Performancë e Subjketit të
SHPSF si dhe lista emërore e punonjësve të certifikuar nuk është produkt i realizuar nga
DPQ. Për sa më sipër lista emërore e punonjësve të certifikuar është hartuar dhe
firmosur prej Drejtuesit Teknik të SHPSF “Global Security”.Në vërtetimin e DPQT të
pasqyruar në sistemin elektronik të prokurimeve theksohet se janë shlyer detyrimet për
vitin 2015 cka nënkupton se detyrimet e vitit paraardhës konsiderohen të shlyera
automatikisht. Pra shoqëria Global Security sh.p.k nuk ka detyrime të mbartura për vitin
2014 ndaj DPQT.
Në lihje me arsyen e dytë të skualifikimit ofertë nën koston e lejuar ligjore nënvizojmë se
shoqëria Global Security ka përllogaritur të gjitha shpenzimet për një roje në muaj me
saktësi të madhe në raport me pjesmarrësit e tjerë në procedurën e prokurimit.
Shoqëria jonë kërkon kualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij si dhe skualifikimin e
operatorëve të tjerë ekonomikë Arbana sh.a, Aulona Pol 1 shpk dhe NSS sh.p.k pasi
shoqëritë e lartpërmendura nuk përmbushin kriteret e vecanta të kualifikimit të
përcaktuara nga AK në DST.

II.21. Në datën 22.02.2016 me shkresën nr.259 prot, operatori ekonomik ankimues “Global
Security” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.22. Në datën 03.03.2016, pala ankimuese “Global Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me pretendimet si më poshtë:
-

-

Në sistemin elektronik gjendet i pasqyruar Vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së Qarkut
shoqëruar me listën emërore të punonjësve të certifikuar si dhe licencat profesionale për
22 punonjës shërbimi. Bazuar në ligjin nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike” Vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së Qarkut emërtohet “Performancë e Subjektit të
SHPSF si dhe lista emërore e punonjësve të certifikuar nuk është produkt i realizuar nga
DPQ. Për sa më sipër lista emërore e punonjësve të certifikuar është hartuar dhe
firmosur prej Drejtuesit Teknik të SHPSF “Global Security”. Në vërtetimin e DPQT të
pasqyruar në sistemin elektronik të prokurimeve theksohet se janë shlyer detyrimet për
vitin 2015 cka nënkupton se detyrimet e vitit paraardhës konsiderohen të shlyera
automatikisht. Pra shoqëria Global Security sh.p.k nuk ka detyrime të mbartura për vitin
2014 ndaj DPQT.
Në lihje me arsyen e dytë të skualifikimit ofertë nën koston e lejuar ligjore nënvizojmë se
shoqëria Global Security ka përllogaritur të gjitha shpenzimet për një roje në muaj me
saktësi të madhe në raport me pjesmarrësit e tjerë në procedurën e prokurimit.
1. Shoqëria jonë kërkon kualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij.
2. Skualifikimin e operatorëve ekonomikë Arbana sh.a, Aulona Pol 1 shpk dhe NSS
sh.p.k pasi shoqëria Arbana sh.a ka paraqitur ofertë nën koston e lejuar ligjore.
Aulona Pol 1 dhe NSS nuk përmbushin pikën 1 të Kritereve të Vecanta të Tenderit
Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike për muajin Dhjetor 2015.
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II.23. Në datën 10.03.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1 Në datën 19.01.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me Nr. REF-21898-01-19-2016, me objekt “Shërbimi i
Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kavaje nga ora
1600 -0800 në ditët e punës dhe 24 orë në ditët e shtuna të diela dhe Festa Zyrtare, me fond limit
1.823.57371 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 01.02.2016 nga autoriteti kontraktor, Gjykata e
Rrethit Gjyqësor Kavajë.
II.1.1. Në datën 01.02.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.1.2.. Në datën 12.02.2016, 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:
-

“Myrto Security”
“S.S.X”
“Arbana”
“Aulona Pol 1”
“N.S.S”
“Global Security”
“Ales”
“Dea Security”
“Trezhnjeva”
“Eurogjici Security”
“Nazeri 2000”
“Toni Security”
“Firdeus Security”
“Alb Guardia”
“Vrana Security Group”

pa ofertë
pa ofertë
1,702,335.43
1,702,477.03
1,702,477.03
1,702,477.03
1,702,477.03
1,702,477.03
1,702,477.03
1,702,477.03
1,702,477.08
1,702,477.08
1,702,477.08
1,702,477.51
1,702,478.15

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

III.1.3. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” “Kapaciteti Teknik” pika 10 e
dokumentave të tenderit të procedurës objekt ankimimi përcaktohet se:
- Oferta ekonomike te jete mujore duke u bazuar ne koston mujore te kryerjes se sherbimit
te ruajtjes me roje dhe vleresimi do te behet duke u bazuar vetem ne koston mujore. Në
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ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e përgjithshme, për uniformat
(veshmbathjen), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj), shpenzimet për pagën e rojeve,
shtesat mbi pagën për turnin e dyta (ora 19.ºº - 22ºº), shtesat mbi pagën për turnin e tretë
(ora 22.ºº - 06ºº), shtesat mbi pagën për ditët e pushimeve dhe ditët e festave, sigurimet
shoqerore dhe shëndetesore si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni
në fuqi, për 3.5 roje me 1 vendroje sipas turneve, operatoret të cilët nuk respektojnë
detyrimet ligjore në analizën e kostos për një roje në muaj do t’u refuzohet oferta.
III.1.4. Në shtojcën 9 ”Specifikimet Teknike” të dokumentave të tenderit të procedurës objekt
ankimimi përcaktohet se:
Nr.

Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
me roje private, të GJ.Rrethit Gjyqesor
Kavaje nga ora 1600 -0800 ne ditët e
punës dhe 24 ore në ditët e shtuna të
diela dhe Festa zyrtare.

Fondi limit pa
TVSH

Periudha
në muaj

Nr. Rojeve

10.22
muaj

3.5

1 823 573.71
leke

Shenim
Operatorët ekonomik duhet të plotësojne ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe fondin
limit të përcaktuar në tabelën e dokumentave standarte të tenderit.
- Numri i rojeve për të realizuar shërbimin 3.5 roje me 1 vendroje sipas turneve.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me armë.
- Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e sherbimit të ruajtjes, radio komunikimi
- Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi.
Sqarim: Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e përgjithshme, për uniformat
(veshmbathjen), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj), shpenzimet për pagën e rojeve, shtesat
mbi pagën për turnin e dyta (ora 19.ºº - 22ºº), shtesat mbi pagën për turnin e tretë (ora 22.ºº 06ºº), shtesat mbi pagën për ditët e pushimeve dhe ditët e festave, sigurimet shoqerore dhe
shëndetesore si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi, për 3.5 roje me
1 vendroje sipas turneve.
III.1.5. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të tenderit të
procedurës objekt ankimimi përcaktohet se:
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Shërbimi që kërkohet:
Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kavaje
nga ora 1600 -0800 në ditët e punës dhe 24 orë në ditët e shtuna të diela dhe Festa Zyrtare.
Nr.

Objekti i Prokurimit

Periudha
në muaj

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private, të GJ.
Kavaje nga ora 1600 -0800 ne
ditët e punës dhe 24 ore në
ditët e shtuna të diela dhe
Festa zyrtare.

10.22
muaj

Nr. Rojeve

Nr.Vendroje

3.5

1

Turnet/Vendroje

(T2+T3) per ditet
e punes dhe
(T1+T2+T3) ne
ditet e pushimit
dhe ditet e festave
zyrtare

Afatet e ekzekutimit: Afatet e ekzekutimit, janë 10.22 muaj, nga nenshkrimi i kontrates deri më
31.12.2016
III.1.6. Nisur nga kerkesat e mësipërme, konkretisht përcaktimit në dokumentat e tenderit se
“Oferta ekonomike te jete mujore duke u bazuar ne koston mujore te kryerjes se sherbimit te
ruajtjes me roje dhe vleresimi do te behet duke u bazuar vetem ne koston mujore., Komisioni i
Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur nga ankimuesit dhe dokumentacionin e
dorëzuar nga autoriteti kontraktor, ka konstatuar se operatorët ekonomikë pjesëmarrës në këtë
procedurë prokurimi kanë ofertuar me ofertat mujore si mëposhtë:
-

“Myrto Security”
“S.S.X”
“Arbana”
“Aulona Pol 1”
“N.S.S”
“Global Security”
“Ales”
“Dea Security”
“Trezhnjeva”
“Eurogjici Security”
“Nazeri 2000”
“Toni Security”
“Firdeus Security”
“Alb Guardia”
“Vrana Security Group”

pa ofertë
pa ofertë
166,569.02 lekë/muaj
166,582.88 lekë/muaj
166,582.88 lekë/muaj
166,582.88 lekë/muaj
166,582.88 lekë/muaj
166,582.88 lekë/muaj
166,582.88 lekë/muaj
166,582.88 lekë/muaj
166,582.88 lekë/muaj
166,582.88 lekë/muaj
166,582.88 lekë/muaj
166,582.92 lekë/muaj
166,582.99 lekë/muaj

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

III.1.7. Referuar klasifikimit përfundimtar të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë
procedurë prokurimi si dhe përcaktimeve të bëra nga autoriteti kontraktor në kriteret e vecanta të
kualifikimit, specifikimeve teknike si dhe shërbimi dhe grafiku i ekzekutimit, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se autoriteti nuk ka vlerësuar ofertat e operatorëve ekonomikë mbi
bazën e kritereve kualifikuese të përcaktuara në to.
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Në rastin konkret është përcaktuar shprehimisht se Oferta ekonomike te jete mujore duke u
bazuar ne koston mujore te kryerjes se sherbimit te ruajtjes me roje dhe vleresimi do te behet
duke u bazuar vetem ne koston mujore, përcaktim ky detyrues/urdhërues për të gjithë operatorët
ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi
Kriteri për përzgjedhjen e ofertës fituese është i tillë që detyron autoritetin kontraktor që
vlerësimin e oferatave ekonomikë ta kryejë duke marrë për bazë vetëm ofertën ekonomike
mujore ndërkohë në kundështim më këtë kriter renditja përfundimtare e operatorëve ekonomik
është bërë duke u bazuar tek oferta ekonomike totale.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se Autoriteti kontraktor në vlerësimin e ofertave nuk
mund të përdorë asnjë kriter tjetër i cili nuk është i përfshirë në kriteret e kualifikimit të
përcaktuara në dokumentat e tenderit kjo në kuptim të nenit 55 “Kriteret e Përcaktimit të Ofertës
Fituese” pika 2 e LPP i cili parashikon shprehimisht se: Autoriteti kontraktor vlerëson dhe
krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe
kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është
përfshirë në dokumentet e tenderit.
Në këtë kuptim nëse autoriteti në mënyrë taksative ka përcaktuar se vlerësimi i ofertave do të
bëhet vetëm mbi bazë të kostos mujore nuk mund të përdorë si argument skualifikues duke marrë
për bazë ofertën në total të operatorëve ekonomikë pasi në këto kushte autoriteti kontraktor do
vlerësonte ofertat në kapërcim të kritereve të vendosura nga vetë ai në këtë procedurë prokurimi.
III.1.8. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet: “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:
III.1.9. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë 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...”.
Për sa më sipër analizuar, duke qenë se veprimet e autoritetit kontraktor kanë shërbyer si pengesë
për konkurrencën e drejtë, si dhe kanë krijuar konfuzion tek operatorët ekonomikë të cilët në
paraqitjen e ofertës ekonomike janë bazuar tek kriteret e kualifikimit ndërkohë që autoriteti në
shkelje të ligjit ka shmangur vlerësimin e ofertave në bazë të kritereve kualifikuese në
kundërshtim me parimet e përgjithshme të prokurimit publik të përcaktuara në nenin 2 të ligjit nr.
9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se kjo procedurë prokurimi duhet të anulohet, pasi në rastin konkret ndodhemi në
kushtet e parashikuara në nenin 64, pika 3, shkronja “b”, të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ku thuhet shprehimisht se: “Përpara lidhjes së kontratës,
Komisioni i Prokurimit Publik, kur gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka
shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji, ka të drejtë: … b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht,
një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin
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edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që
bien ndesh me këtë ligj.”
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
Vendos
1. Të mos marrë në shqyrtim ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Eurogjici
Security” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k, “Global
Security” sh.p.k për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me Nr. REF21898-01-19-2016, me objekt “Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private te
Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kavaje nga ora 1600 -0800 në ditët e punës dhe 24 orë në
ditët e shtuna të diela dhe Festa Zyrtare, me fond limit 1.823.57371 lekë pa tvsh, zhvilluar
më datë 01.02.2016 nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë.
2. Anulimin e procedurёs së mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k, “Firdeus Security” sh.p.k, “Ales”
sh.p.k, “Dea Security” sh.p.k, “Global Security” sh.p.k
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 404 Prot; Datë 29.02.2016
Nr. 429 Prot; Datë 02.03.2016
Nr. 444 Prot; Datë 03.03.2016

Nr. 410 Prot; Datë 29.02.2016
Nr. 435 Prot; Datë 02.03.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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