REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 840/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 04.11.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës të
operatorit ekonomik “Bahiti G” shpk”, në procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-41349-06-09-2016 me objekt:
“Shërbimi privat i ruajtjes fizike të objekteve të Qendrës
Grumbullimit Trajtimit te Kimikateve Elbasan”, me fond limit
1.523.050 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn 28.06.2016, nga
autoriteti kontraktor Ministria e Energjisë dhe Industrisë.

Ankimues:

“Bahiti G” shpk.
Lagj.“Aqif Pasha”, Rr. “Rinia”, Pall.495/1, kati 3, Elbasan.

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Energjisë dhe Industrisë.
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1001, Tiranë

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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se operatori ekonomik 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, i cili e ka pranuar
pjesërisht atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e
prokurimit, në përputhje me kërkesat e 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.1 Në datën 10.06.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-41349-06-09-2016 me objekt: “Shërbimi privat i
ruajtjes fizike të objekteve të QGTK Elbasan”, me fond limit 1.523.050 lekë pa TVSH e zhvilluar
nё datёn 28.06.2016, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Energjisë dhe Industrisë.
II.2. Në datën 28.06.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 04.07.2016 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:
- “International Security Albania”
- “Bahiti G” shpk
- “Kumria 1” shpk
- “Nazeri 2000” shpk

1.391.469,53
1.393.593,87
1.399.967,06
1.399.967,06

I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
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- “Eurogjici Security” shpk1
- “Arbana” sha

1.399.967,06
1.436.097,19

I kualifikuar
I skualifikuar

II.4. Në datën 04.07.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. është njoftuar përmes
sistemit të prokurimeve elektronike mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave.
II.5. Në datën 07.07.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
I.

Kërkojmë vendosjen e vlerës reale të ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik
“Eurogjici Security”.
Vlera e ofertës e publikuar nga ana e autoritetit kontraktor për operatorin ekonomik
“Eurogjici Security” nuk është vlera reale e ofertës e paraqitur nga ky operator
ekonomik,pasi vlera që ky operator ka ofertuar është 1,399,967.06 lekë pa TVSH,gjë që nuk
korrespondon me vlerën që autoritetin kontraktor ka publikuar për këtë operatorin
ekonomik duke i vendosur vlerën 1,399,967.19 lekë pa TVSH.Autoriteti Kontraktor ka
ndryshuar ofertën e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” duke i rritur vlerën e ofertës
të propozuar nga ky operator ekonomik.

II.

Kërkojme skualifikimin e shoqërisë “Bahiti-G” për arsye si më poshtë :
1. Nuk ka plotësuar kriterin e veçantë të kërkuar në dokumentet e tenderit në pikën “ç”
të tij: “Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i
regjistruar në Shqipëri”. Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike për muajin prill 2016, i cili kishte afat të shlyhej
deri më 31.05.2016.
2. Oferta e tij është nën kosto ligjore dhe nuk është hartuar në bazë të legjislacionit në
fuqi për prokurimet publike pasi :
-Nuk ka përllogaritur pagën bazë prej 33.000 lekë në muaj pa TVSH.
-Nuk ka përllogaritur shtesat për turnin e II në vlerën 736.85 lekë/muaj/roje; Shtesa
turni II=30.5 ditë në muaj x 1 orë Turni i II-të (ora 19.00-22.000 referuar nenit 81 të
Kodit të Punës) x 189.65 lekë/ora x 20 % (shtesa sipas nenit 81 të Kodit të Punës ) x
1 vendroje/ 4.71 roje roje gjithsej = 736.85 lekë/muaj/roje.
-Nuk ka përllogaritur shtesat për turnin e III në vlerën 4,912.37
lekë/mmuaj/roje.Shtesa Turni III = 30.5 ditë në muaj x8 orë Turni III-të (ora 22.0006.00 referuar nenit 81 të Kodit të Punës ) x 189.65 lekë/ora x 50 % (shtesa referuar
nenit 81 të Kodit të Punës ) x 1 vendroje/4.75 roje gjithsej =4,912.37
lekë/muaj/roje.
-Nuk ka llogaritur Pagë + Shtesa në vlerën 38,649.22 lekë pa TVSH /roje/muaj
(33.000 + 736.85+4,912.37=38,649.22 lekë në muaj për roje pa TVSH )
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Vlera e korrigjuar në sistem e ofertës së operatorit ekonomik “Eurogjici Security” (vlera reale e ofertuar)
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-Nuk ka llogaritur sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në vlerën 6,454.41 lekë pa
TVSH (Sigurimet janë =38,649.22 lekë x 16.7 % =6,454.41 lekë pa TVSH).
-Nuk ka llogaritur total pagën + shtesat + sigurimet në vlerën 45,103.63 lekë / roje
muaj pa TVSH (38,649.22 + 6,454.41 = 45,103.63 lekë për / muaj pa TVSH).
3. Nuk ka plotësuar kriteret e veçanta të kualifikimit të Kapacitetit Teknik, shtojca d:”
Vertetim nga administrata tatimore, per numrin e punonjesve te siguruar per
periudhen: korrik 2014 - Mars 2015 per jo me pak se se 5 (pesë) punonjes sherbimi,
te shoqeruar me kontrate pune me afat jo me te vogel se afati i realizimit te ketij
objekti, listepagesat (E-SIG 025) te vertetuara nga organet tatimore ku te
pasqyrohen pagat, shtesat mbi page, sigurimet shoqerore e shendetesore si dhe TAP
te vertetuara nga organet tatimore”. Nuk ka paraqitur kontratën e punës për 5
punonjës, duke paraqitur vetëm çertifikatat.
III.

Kërkojmë skualifikimin e shoqërisë “Nazeri-2000” për arsye si më poshtë :
1. Për kriteret e veçanta të kërkuar në dokumentet e tenderit në pikën ç të tij :”
Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri”. Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike për muajin prill 2016,i cili kishte afat të shlyhej deri më
31.05.2016.
2. Nuk ka plotësuar kriteret e veçanta të kualifikimit të Kapacitetit Teknik,shtojca d:”
Vertetim nga administrata tatimore, per numrin e punonjesve te siguruar per
periudhen: korrik 2014 - Mars 2015 per jo me pak se se 5 (pesë) punonjes sherbimi,
te shoqeruar me kontrate pune me afat jo me te vogel se afati i realizimit te ketij
objekti, listepagesat (E-SIG 025) te vertetuara nga organet tatimore ku te
pasqyrohen pagat, shtesat mbi page, sigurimet shoqerore e shendetesore si dhe TAP
te vertetuara nga organet tatimore”. Nuk ka paraqitur kontratën e punës për 5
punonjës,duke paraqitur vetëm çertifikatat.
3. Nuk vërteton se ka shlyer taksat vendore për vitin 2015,nga Bashkia Korçë për
adresën Korçë, Rr.28 Nëntori,Lagj.6 ,Zona Kadastrale 8563 , Nr.Pasurie 4/227 ,
Korçë,vërtetuar kjo nga Ekstrakti Historik.
Nuk vërteton se ka shlyer taksat vendore për vitin 2015,nga Bashkia Shkodër për
adresën”Lagja 3 Heronjtë,Rruga Vau i Dejës,Ish Rajoni i Policisë
Shkodër,Apartamenti 167,Kati 1”e hapur më 11.09.2015 vërtetuar kjo nga Ekstrakti
Historik .
Nuk vërteton se ka shlyer taksat vendore për vitin 2015, nga Bashkia Kukës për
adresën: Lagjia 2, Rruga Kosova, Ndërtesa tek Obelisku, Kati I, e hapur në datë
11.09.2015, adresë kjo e vërtetuar nga ekstrakti Historik i operatorit.
Nuk vërteton se ka shlyer taksat vendore për vitin 2015, nga Bashkia Kukës për
adresën e shtuar në datën 02.10.2015: Lagj. Nr. 6, Indeksi i Hartës 1-6 Njësi, Zona
Nr. 2315, Nr. Pasurie 34/12-N4 vërtetuar nga ekstrakti Historik i operatorit.
Nuk vërteton se ka shlyer taksat vendore për vitin 2015,bga Bashkia Vlorë për
adresën :Lagja Skelë,Rruga Vlorë – Skelë,Pall 1, Shk 1,Kati 2 ,Ap. 1 , e hapur më
datë 11.09.2015,por ka paguar vetëm taksat vendore për adresën:”Lagja
Pavarësia,vërtetuar kjo nga Ekstrakti Historik dhe vërtetimet përkatëse.
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4. Drejtuesi Drejtuesi Teknik i kësaj shoqërie A.Z është emëruar në QKR në datën
06.05.2015, ndërkohë ky person nuk është i siguruar në listpagesën e Muajit Maj
2015.
IV.

Kërkojmë skualifikimin e shoqërisë “Kumria 1 “ për arsye si më poshtë :
1. Për kriteret e veçanta të kërkuar në dokumentet e tenderit në pikën ç të tij :”
Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri”. Nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike për muajin prill 2016,i cili kishte afat të shlyhej deri më
31.05.2016.
2. Nuk ka plotësuar kriteret e veçanta të kualifikimit të Kapacitetit Teknik,shtojca d:”
Vertetim nga administrata tatimore, per numrin e punonjesve te siguruar per
periudhen: korrik 2014 - Mars 2015 per jo me pak se se 5 (psesë) punonjes sherbimi,
te shoqeruar me kontrate pune me afat jo me te vogel se afati i realizimit te ketij
objekti, listepagesat (E-SIG 025) te vertetuara nga organet tatimore ku te
pasqyrohen pagat, shtesat mbi page, sigurimet shoqerore e shendetesore si dhe TAP
te vertetuara nga organet tatimore”. Nuk ka paraqitur kontratën e punës për 5
punonjës, duke paraqitur vetëm çertifikatat.

II.6. Në datën 08.07.2016, me shkresën nr.4485/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici
Security” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me pranimin pjesërisht të ankesës së paraqitur prej
tij nga autoriteti kontraktor. Më konkretisht, Autoriteti Kontraktues ka pranuar ankesën lidhur me
kërkesën për “vendosjen e vlerës reale të ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici
Security, sepse vlera e ofertës e publikuar nga ana e autoritetit kontraktor për operatorin ekonomik
“Eurogjici Security” nuk është ajo reale”, duke kryer ndryshimet përkatëse në sistem.
II.7. Në datën 15.07.2016, pala ankimuese “Eurogjici Security” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 20.07.2016 autoriteti kontraktor ka korrigjuar në sistem vlerën e ofertës së operatorit
ekonomik “Eurogjici Security”, duke vendosur vlerën reale të ofertuar, si më poshtë vijon:
- “International Security Albania”
- “Bahiti G” shpk
- “Kumria 1” shpk
- “Nazeri 2000” shpk
- “Eurogjici Security” shpk
- “Arbana” sha

1.391.469,53
1.393.593,87
1.399.967,06
1.399.967,06
1.399.967,06
1.436.097,19

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

II.9. Në datën 14.10.2016, KPP ka marrë vendimin 796/2016 ku vendosi:
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-41349-06-09-2016 me objekt: “Shërbimi
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privat i ruajtjes fizike të objekteve të Qendrës Grumbullimit Trajtimit te Kimikateve
Elbasan”, me fond limit 1.523.050 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn 28.06.2016, nga
autoriteti kontraktor, Ministria e Energjisë dhe Industrisë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e operatorit
ekonomik “Bahiti G” sh.p.k duke e skualifikuar atë nga procedura e prokurimit të
sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Eurogjici Security” shpk.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
II.10. Në datën 24.10.2016, autoriteti kontraktor ka kryer rivleresimin në system, në bazë të
vendimit të KPP nr.796/2016, datë 14.10.2016, nga ku rezulton si vijon:
- “International Security Albania”
- “Bahiti G” shpk
- “Kumria 1” shpk
- “Nazeri 2000” shpk
- “Eurogjici Security” shpk
- “Arbana” sha

1.391.469,53
1.393.593,87
1.399.967,06
1.399.967,06
1.399.967,06
1.436.097,19

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

II.11. Në datën 25.10.2016 operatori ankimues “Bahiti G” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, ku parashtron pretendimet e tij duke kërkuar kualifikimin e ofertës së tij në
procedurën e mësipërme të prokurimit me arsyen se “skualifikimi është i padrejtë, pasi oferta jonë
ekonomike është në limitet e lejuara ligjore dhe në të janë përllogaritur të gjitha zërat minimale
ligjore, duke marrë parasysh edhe mënyrën e përllogaritjes sipas rekomandimeve të APP-së”.
II.12. Sipas pretendimit të ankimuesit, në datë 31.10.2016 autoriteti kontraktor Ministria e Energjisë
dhe Industrisë, i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik “Bahiti G” shpk duke refuzuar ankesën;
me argumentin se rivlerësimi në sistem është bërë në zbatim të vendimit KPP 796/2016, datë
14.10.2016. Ankimuesi në ankimin drejtuar KPP, nuk ka bashkëlidhur përgjigjen që autoriteti
kontraktor i ka kthyer operatorit ekonomik “Bahiti G” shpk.
II.13. Në datë 01.11.2016 operatori ekonomik “Bahiti G” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si në autoritetin kontraktor.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues, “Bahiti G” shpk për
kundërshtiminin e skualifikimit të ofertës së tij pasi kjo e fundit është në përputhje me kërkesat
ligjore, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1 Me vendimin nr. 796/2016, datë 14.10.2016 Komisioni i Prokurimit Publik, ka pranuar
pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk në lidhje me pretendimin e tij për
skualifikimin e “Bahiti G” shpk.
III.1.2 Pas zbatimit nga autoriteti kontraktor të vendimit nr. 796/2016, datë 14.10.2016 të
Komisionit të Prokurimit Publik, oferta e operatorit ekonomik ankimues “Bahiti G” shpk është
skualifikuar.
III.1.3 Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Bahiti G” shpk për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij pasi kjo ofertë është në përputhje me kërkesat ligjore,
Komisioni i Prokurimit Publik thekson se ky i fundit është shprehur njëherë për këtë pretendim, me
anë të vendimit nr. 796/2016, datë 14.10.2016; vendim i cili është administrativisht përfundimtar.
Në këtë kuptim, kjo çështje e pretenduar merr cilësinë e një cështje të shqyrtuar tashmë nga KPP,
situatë kjo, analoge me cështjet që janë gjykuar një herë nga gjykata, për të cilat zbatohet parimi i
gjësë së gjykuar dhe për rrjedhim, ipso lege, pretendimi nuk mund të rimerret në shqyrtim.
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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos:

1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Bahiti G” shpk për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-41349-06-09-2016 me objekt: “Shërbimi privat i
ruajtjes fizike të objekteve të Qendrës Grumbullimit Trajtimit te Kimikateve Elbasan”, me
fond limit 1.523.050 lekë pa TVSH e zhvilluar nё datёn 28.06.2016, nga autoriteti
kontraktor, Ministria e Energjisë dhe Industrisë.
2. Autoriteti kontraktor 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.
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5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2237 Prot ;Datë 01.11.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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