REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.152/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës
së operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF21271-12-29-2015, me objekt “Loti 13 “Ruajtja e Objekteve
në Qarkun e Vlorës”, me fond limit 2,782,449 lekë pa tvsh,
zhvilluar më datë 21.01.2016 nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës
së operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k në procedurën e
mësipërme të prokurimit.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës
së operatorëve ekonomikë “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Eurogjici
Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Myrto Security”
sh.p.k, “Anakonda” sh.p.k, “Balili Ko” sh.p.k, “Velaj” sh.p.k.

Ankimues:

“Myrto Security” sh.p.k
Lagjia “Kastriot”, Rruga “Brigada e 11 Sulmuesve”, godina e
Albtetecom, Kati.3
“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagjia 8, H.10, Ap.3 Tiranë
“Global Security” sh.p.k
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Lagjia “Ali Demi”, Rruga “Shemsi Haka”, pranë Poligrafikut
Tiranë.
Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Rruga “Gjin Bue Shpata” 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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen 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, 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
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II. Në datën 29.12.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF- 21271-12-29-2015, me objekt “Loti 13 “Ruajtja e
Objekteve në Qarkun e Vlorës”, me fond limit 2,782,449 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 21.01.2016
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
II.1. Në datën 21.01.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.2. Në datën 04.02.2016, 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:
-

Semani Security
Myrto Security
Aulona Pol 1
Nazeri 2000
Anakonda
Global Security
Eurogjici Security
Balili Ko
Velaj

pa ofertë
2,413,977.84
2,421,244.87
2,421,244.96
2,421,244.96
2,421,244.96
2,421,244.96
2,427,112.38
2,531,285.00

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

II.3. Operatori Ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
-

Ofertë nën Kosto.

II.4. Në datën 09.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Myrto 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 “Myrto Security”
sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

-

Lidhur me konstatimin se oferta është nën koston ligjore sqarojmë se në ofertën që ne kemi
paraqitur kemi parashikuar të gjitha shpenzimet që parashikohen nga legjislacioni në
fuqi.referuar dhe udhëzimit të përbashkët të APP dhe KPP kemi bërë një analizë të detajuar
të orëve të punës në mënyrë të detajuar duke parashikuar dhe shpenzimet përkatëse.Në
përllogaritjen e ofertës kemi respektuar të gjithë legjislacionin në fuqi lidhur me pagën
minimale, shtesat mbi pagë për turnin e dytë dhe të tretë, shtesën mbi pagë për punën e
kryer gjatë ditëve të festave zyrtare, pushimet vjetore,sigurimet shoqërore dhe shëndetësore,
etj.
Lidhur me shpenzimet për armatim dhe municion për të dy vendrojet nuk kemi parashikuar
shpenzim pasi legjislacioni në fuqi për armët ka ndryshuar. Në ligjin nr. 74/2014 Për armët
miratuar 10.07.2014 e që aktualisht është në fuqi parashikohet ndër të tjera edhe e drejta e
pronësisë mbi armët kategoria B4 edhe për personat juridik që kanë objket të aktivitetit atë
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të sigurisë fizike. Pra personat fizik e juridik që ushtrojnë aktivitetin e ruajtjes dhe sigurisë
fizike kanë të drejtë që në funksion të ushtrimit të aktivitetit të kenë në pronësi armë zjari,
kundrejt aplikimit të procedurave dhe dokumentacionit përkatës të sanksionuar në ligjin e
sipërpërmendur dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Referuar sa më sipër shoqëria Myrto
Security në funksion të aktivitetit që ushtron pas plotësimit të dokumentacionit përkatës dhe
aplikimit pranë Drejtorisë së Policisë së Shtetit është autorizuar (autorizimet nr.7237/3 prot
datë 30.12.2015 prej kësaj të fundit për blerje arme zjari (armë brezi dhe armë krahu) dhe
aktualisht kemi në pronësi armë sipas autorizimeve të lejuara.Dokumentacionin e pronësisë
së armëve për këtë qëllim e kemi ngarkuar si pjesë të ofertës që kemi paraqitur në datë
01.02.2016.
II.5. Në datën 15.02.2016 me shkresën nr.3910/80 prot, operatori ekonomik ankimues “Myrto
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 18.02.2016, pala ankimuese “Myrto Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 08.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e ofertës së operatorëve
ekonomikë “Aulona Pol 1” sh.p.k.
II.8. Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në lidhje me kualifikimin e operatorit ekonomik “Aulona
Pol 1” sh.p.k, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

Oferta në total është nën koston minimale ligjore pasi nuk është respektuar rrjedha e
veprimeve aritmetike duke u nisur nga cmimi njësi x sasinëe punonjësve, cmimin në total për
një muaj x 11 muaj. Oferta e operatorit është 2,421,244.87 lekë. Duke u nisur nga cmimi për
një roje që ofertuesi ka ofruar 45,012.92 lekë pa tvsh për vendrojen me shërbim 24 orë po të
bëjmë përllogaritjet si në vijim do të rezultojë se oferta totale është nënminimumin e lejuar
me ligj. Vendroja 24 orëshe: 45,012.92 x4.89 rojex11 muaj=2,421,244.96 lekë pa tvsh.
Ndërkohë referuar ofertës ekonomike të operatorit 2,421,244.87 lekë në total nën koston e
lejuar ligjore.

II.9. Në datën 15.02.2016 me shkresën nr.3910/74 prot, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici
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 19.02.2016, 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.11. Në datën 08.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kërkuar skualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë
“Myrto Security” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k.
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II.12. Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Global Security”
sh.p.k. ngre pretendimet si më poshtë.
-

Shpalljen fitues të “Global Security” sh.p.k dhe skualifikimin e operatorëve ekonomikë
Myrto Security, Aulona Pol 1 pasi ofertat e tyre janë nën koston ligjore si dhe në analizën e
kostos nuk janë respektuar të gjitha zërat e shpenzimeve për kryerjen e shërbimit të ruajtjes
dhe sigurisë fizike të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në DT.

II.13. Në datën 15.02.2016 me shkresën nr.3910/64 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.14. Në datën 23.02.2016, pala ankimuese “Global Security” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me pretendimet si më poshtë:
“Global Security” sh.p.k kërkon skualifikimin e operatorëve ekonomikë për arsyet si më poshtë
vijon:
- Aulona Pol 1 oferta e këtij operatori është nën koston ligjore. Nuk është zbatuar baza ligjore
në fuqi.
- Eurogjici Security –Në sistemin e prokurimeve elektronike nuk ka pasqyruar qendër
kontrolli në qarkun Vlorë (Akt Miratimi për Qendrën e Kontrollit), Nuk ka numër
punonjësish të certifikuar të mjaftueshëm për kryerjen e shërbimit të kërkuar në DST, Nuk
përmbush pikën 4 të kapacitetit ekonomik dhe financiar pasi nuk është pasqyruar në
sistemin e prokurimeve elektronike Vërtetimi i Administratës Tatimore që operatori
ekonomik ka shlyer detyrimet e sigurimeve shoqërore, Numri i Punonjësve prej 5
punonjësish shërbimi në muaj nuk figurojnë në listpagesat për periudhën shtator 2015nëntor 2015 dhe listën emërore të punonjësve të certifikuar të lëshuar nga DPQ Përkatëse,
Mungon Sigurimi i Ofertës.
- Nazeri 2000- nuk përmbush pikën 4 të kapacitetit ekonomik e financiar pasi Vërtetimi i
Administratës tatimore që pasqyron nr e të siguruarve për periudhën Janar –Dhjetor 2015
nuk është i tre muajve të fundit., Në listpagesat për periudhën shtator 2015 nëntor 2015 nuk
figurojnë emrat e personave të ccertifikuar sipas Vërtetimit të Drejtorisë së Policisë së
Qarkut përkatës.
- Kërkojmë shpalljen fituese të Global Security sh.p.k dhe skualifikimin e operatorëve
ekonomikë Myrto Security, Aulona Pol 1, Nazeri 2000, Anakonda, Eurogjici Security, Balili
Ko, Velaj sh.p.k pasi nuk plotësojnë të gjitha kërkesat e përgjithshme e të vecanta të
përcaktuara në DT nga AK si dhe në analizën e kostos nuk janë respektuar të gjitha zërat e
shpenzimeve për kryerjen e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike.
II.15. Në datën 04.03.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” për kundështimin e
skualifikimit të ofertës së tij nga procedura e prokurimit objekt ankimimi me arsyetimin: Ofertë nën
Kosto” 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 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 Shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar”
rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar: Operatori ekonomik duhet të paraqesë
analizën e kostos për një roje (sipas pasqyrës së mëposhtme e cila do të jetë bashkëngjitur me
formularin e ofertës) duke u mbështetur në ligjin nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike” të nenit 81 të ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i
ndryshuar”, të VKM nr.511 datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në
institucionet shtetërore” të VKM nr.573 datë 03.07.2013 “ Për përcaktimin e pagës minimale në
shkallë vendi” , të Urdhrit të Ministrisë së Rendit Publik nr.3644 datë 07.12.2001 etj.
Operatorët ekonomikë duhet të respektojnë të gjitha detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjin
nr.75/2014. Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme Nr.157 datë 01.04.2015 dhe të akteve
nënligjore që rrjedhin në zbatim të tyre.
1. Koeficienti për mbulimin e tre turneve do të jetë 4.89 roje për një vendroje
2. Koeficienti për mbulimin e dy turneve do të jetë 3.26 roje për një vendroje.

Preventivi mujor i shpenzimeve [për tu plotësuar nga operatori ekonomik]
1

2

3

Nr.

Përshkrimi i Sherbimeve

Vlera ne leke

1

Paga bazë per nje roje ne muaj

2

Shtesë mbi page per turnin II, per nje roje ne muaj

3

Shtesë mbi page per turnin III, per nje roje ne muaj
Shtesa per festa zyrtare/ditë pushimi

4

6

Shuma 1
5

Shpenzime per sigurime shoqerore & shendetesore 16.7%, per nje roje/muaj
Shuma 2

6

Shpenzime armatimi, per nje roje ne muaj

7

Shpenzime per nderlidhje, per nje roje ne muaj

8

Shpenzime per veshmbathje (uniforme), admin.etj., per nje roje ne muaj

9

Fitimi i mundshem, per nje roje ne muaj
A) Shuma per nje roje ne muaj (1÷9)

(pa TVSH)

B) Kosto ditore per 1 roje = (shuma A lekë/muaj x 12 muaj) / 366 ditë

III.1.3. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të tenderit të procedurës objekt
ankimimi është përcaktuar se:

Nr
13

Drejtoria Rajonale
Drejtoria Rajonale Tatimore

Rrethi
Vlorë

VendRoje
1

Turne
3

Turni i
pare

Turni i
dyte

Turni i
trete

8

8

8

III.1.4. 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.1.5. 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.1.6. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00
deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”, ndërsa referuar
nenin 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% 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. ”
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III.1.7. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar
nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015 “Pёr kontributet e
detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.
III.1.8. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet minimale të armatimit,
sipas Urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr. 3644, dt. 07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në
kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”; shpenzimet minimale për pajisjen e punonjësve të shërbimit
me uniformë të rregullt sipas Udhëzimit nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat
të sigurisë fizike”; shpenzimet e ndërlidhjes si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit tatimor.
III.1.9. Referuar ligjit nr.75/2014, datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, në
nenin 34, parashikohet shprehimisht: “1. Në veprimtarinë e sigurisë fizike, të drejtën e mbajtjes së
armëve të zjarrit dhe municionit, vetëm gjatë kryerjes së detyrës, e kanë drejtuesi teknik dhe
punonjësit e shërbimit.
2. Lloji i armëve të zjarrit dhe municionit të tyre që jepen për mbajtje miratohen nga Policia e
Shtetit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi”.
III.1.10. Në Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, Kreu V, Nëndarja “A”, pika 3, gërma “a”, parashikohet se: “Shoqëria private e sigurisë
fizike për realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim dhe pajisje të shërbimit, si
më poshtë: a) armatim personal sipas ligjit “Për armët”[…]”.
III.1.11. Referuar ligjit 74/2014 datë 10.07.2014 “Për armët” neni 5 i tij “Kategorizimi i armëve”
parashikon shprehimisht se:
1. Armët, sipas këtij ligji, kategorizohen si më poshtë:
1.2. Armët e kategorisë “B” janë:
a) armët e shkurtra të zjarrit gjysmautomatike apo vetërimbushëse (B1);
b) armët e zjarrit të shkurtra për një qitje, me ndezje qendrore (B2);
c) armët me ndezje anësore të shkurtra për një qitje, me gjatësi të përgjithshme më të vogël se 28
cm (B3);
ç) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të mbajnë
më tepër se tre fishekë (B4);
d) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të
pranojnë deri në tre fishekë. Kur mbushësi i tyre ndërrohet, këto armë mund të konvertohen, me
ndihmën e një mjeti të zakonshëm, dhe të pranojnë më tepër se tre fishekë (B5);
dh) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike ose me përsëritje, me tytë të pavjaskuar, të gjatë
deri në 60 cm (B6);
e) armët e zjarrit pneumatike, me energji të predhës mbi 7,5 J dhe kalibër mbi 4,5 mm (B7).
Gjithashtu ne nenin 7 “E drejta e pronësisë mbi armët”, të ligjit të sipërcituar parashikohet
shprehimisht se:
1. Armët e kategorisë “A”, në kuptim të këtij ligji, janë vetëm pronë e shtetit, me përjashtim të armëve të
zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska dhe të pajisura me shënjestër optike.
2. Armët e kategorive “B”, “C” dhe “D”, në kuptim të këtij ligji, mund të jenë në pronësi private e
shtetërore.
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3. Veprimet juridike për kalimin e pronësisë ose të të drejtave të tjera mbi armët kryhen në përputhje me
kushtet dhe kërkesat e përcaktuara në këtë ligj.
4. Për sa nuk parashikohet në këtë ligj, zbatohen dispozitat e Kodit Civil.

Ndërsa neni 8 i ligjit “Regjimi juridik për kategoritë e armëve” përcaktohet se:
Për armët e përcaktuara në nenin 5, të këtij ligji, ka regjim të veçantë juridik duke respektuar
përfshirjen në kategoritë e ndryshme, si më poshtë:
1 . Në kategorinë "A" përfshihen armë, të cilat nuk lejohen të përdoren dhe për të cilat nuk lëshohet
autorizim, me përjashtim të armëve të zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska, të pajisura me
shënjestër optike, që në kuptim të këtij ligji nuk janë të ndaluara. Për këto armë, pajisen me
autorizim nga organi përgjegjës i Policisë së Shtetit, ata shtetas shqiptarë ose të huaj që vërtetojnë
aftësinë e ushtrimit të sportit të qitjes profesioniste ose gjuetisë, sipas vërtetimit/lejes përkatëse nga
ministria përgjegjëse për sportet ose ajo për mjedisin.
2. Në kategorinë "B" përfshihen armë, për të cilat lëshohet autorizim sipas këtij rregulli:
a) për armët e kategorisë "B1", pajisen me autorizim personat që për shkak të detyrës shtetërore
ose të rrethanave personale të veçanta janë të ekspozuar ndaj rrezikut për jetën dhe u njihet e
drejta e mbrojtjes së veçantë, sipas legjislacionit në fuqi, personat që plotësojnë kriteret për
mbajtjen e armës, si dhe ata të cilëve për shkak të ushtrimit të veprimtarisë së sigurisë private u
lind e drejta e mbajtjes së armës, sipas këtij ligji;
b) për armët e kategorisë "B4", pajisen me autorizim personat që për shkak të ushtrimit të
veprimtarisë së sigurisë private, u lind e drejta e mbajtjes së armës, sipas dispozitave të këtij ligji.
III.1.12. Në interpretim të dispozitave ligjore sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
legjislacioni në fuqi për armët, lejon dhe i jep shprehimisht të drejtën e blerjes së armës cdo personi
fizik apo juridik përfshirë këtu edhe cdo operator ekonomik pjesmarrës në procedurat e prokurimit
të drejtën për të pasur në pronësi të tij armatim për kategoritë e armëve të përcaktuara/lejuara në
ligj. Në rastin konkret operatorët ekonomikë të cilët kanë provuar me anë të dokumentacionit
konkret se disponojnë në pronësi të tyre armatim në përmbushje të kapaciteteve teknike të kërkuara
në dokumentat e tenderit nuk duhet të përfshijnë koston ligjore të pranuar të armatimit gjatë
përllogaritjes së ofertave të tyre pasi ata tashmë nuk i kanë në përdorim këto armë e rrjedhimisht
nuk kanë detyrimin të paguajnë tarifat ligjore për përdorimin e tyre kundrejt strukturave përkatëse.
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se kosto e armatimit nuk do të përllogaritet për operatorët
ekonomikë, të cilët provojnë me anë të dokumentacionit konkret se disponojnë armatim në pronësi
të tyre, në analogji me qëndrimin e mbajtur në mënyrë koherente nga KPP lidhur me shpenzimet
operative për uniformat, ndërlidhje, etj., për të cilat operatorët ekonomikë kanë ngritur pretendimin
se i kanë në pronësi të tyre duke mos u konsideruar në asnjë rast si pjesë përbërëse e kostos mujore
për përllogaritjen e ofertave.
III.1.13. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike në drejtim të disponueshmërisë së
kapacitetit teknik në lidhje me armatimin operatori ekonomik “Myrto Security” ka dorëzuar
dokumentacionin si më poshtë:
- Autorizim Nr.7237/3 Prot datë 30.12.2015 “Për blerje armë zjari për personat juridikë)
- Kontratë Shitje datë 26.10.2015 lidhur midis shoqërisë “Rogat Security” sh.p.k dhe “Myrto
Security” sh.p.k me objket Shitjen e objekteve 20 armë të gjata kategoria B4; 10 armë të
shkurta kategoria B1, 500 fishekë 9x19 mm.
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-

Faturë Tatimore Shitje

III.1.14. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar dhe nga kërkesat e përcaktuara në dokumentat e
tenderit nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera,
konstaton se oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k,”, në total është në
koston e lejuar ligjore pasi oferta e tij është përllogaritur në përputhje me detyrimet e përcaktuara
nga legjislacioni në fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë për turnin e II dhe të III,
sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7 % e rrjedhimisht mjafton për mbulimin e
shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me
aktet ligjore dhe nëligjore në fuqi.
Për sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k për
kundështimin e kualifikimit të ofertës së operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k me arsyetimin
se:
- Oferta në total është nën koston minimale ligjore pasi nuk është respektuar rrjedha e
veprimeve aritmetike duke u nisur nga cmimi njësi x sasinëe punonjësve, cmimin në total për
një muaj x 11 muaj. Oferta e operatorit është 2,421,244.87 lekë. Duke u nisur nga cmimi për
një roje që ofertuesi ka ofruar 45,012.92 lekë pa tvsh për vendrojen me shërbim 24 orë po të
bëjmë përllogaritjet si në vijim do të rezultojë se oferta totale është nënminimumin e lejuar
me ligj. Vendroja 24 orëshe: 45,012.92 x4.89 rojex11 muaj=2,421,244.96 lekë pa tvsh.
Ndërkohë referuar ofertës ekonomike të operatorit 2,421,244.87 lekë në total nën koston e
lejuar ligjore, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në Shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar”
rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar: Operatori ekonomik duhet të paraqesë
analizën e kostos për një roje (sipas pasqyrës së mëposhtme e cila do të jetë bashkëngjitur me
formularin e ofertës) duke u mbështetur në ligjin nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë
fizike” të nenit 81 të ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i
ndryshuar”, të VKM nr.511 datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në
institucionet shtetërore” të VKM nr.573 datë 03.07.2013 “ Për përcaktimin e pagës minimale në
shkallë vendi” , të Urdhrit të Ministrisë së Rendit Publik nr.3644 datë 07.12.2001 etj.
Operatorët ekonomikë duhet të respektojnë të gjitha detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjin
nr.75/2014. Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme Nr.157 datë 01.04.2015 dhe të akteve
nënligjore që rrjedhin në zbatim të tyre.
3. Koeficienti për mbulimin e tre turneve do të jetë 4.89 roje për një vendroje
4. Koeficienti për mbulimin e dy turneve do të jetë 3.26 roje për një vendroje.

Preventivi mujor i shpenzimeve [për tu plotësuar nga operatori ekonomik]
1

2

3

Nr.

Përshkrimi i Sherbimeve

Vlera ne leke

1

Paga bazë per nje roje ne muaj

10

2

Shtesë mbi page per turnin II, per nje roje ne muaj

3

Shtesë mbi page per turnin III, per nje roje ne muaj
Shtesa per festa zyrtare/ditë pushimi

4

Shuma 1
5

Shpenzime per sigurime shoqerore & shendetesore 16.7%, per nje roje/muaj
Shuma 2

6

Shpenzime armatimi, per nje roje ne muaj

7

Shpenzime per nderlidhje, per nje roje ne muaj

8

Shpenzime per veshmbathje (uniforme), admin.etj., per nje roje ne muaj

9

Fitimi i mundshem, per nje roje ne muaj
C) Shuma per nje roje ne muaj (1÷9)

(pa TVSH)

D) Kosto ditore per 1 roje = (shuma A lekë/muaj x 12 muaj) / 366 ditë

III.2.2. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të tenderit të procedurës objekt
ankimimi është përcaktuar se:

Nr

13

Drejtoria Rajonale
Drejtoria Rajonale
Tatimore

Rrethi

Vlorë

Vend
-Roje

1

Turne

Turni
i pare

Turni
i dyte

Turni
i trete

8

8

8

3

III.2.3. 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.2.4. 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.2.5. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00
deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis
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intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”, ndërsa referuar
nenin 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% 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. ”
III.2.6. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar
nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015 “Pёr kontributet e
detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.
III.2.7. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet minimale të armatimit,
sipas Urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr. 3644, dt. 07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në
kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”; shpenzimet minimale për pajisjen e punonjësve të shërbimit
me uniformë të rregullt sipas Udhëzimit nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat
të sigurisë fizike”; shpenzimet e ndërlidhjes si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit tatimor.
III.2.8. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar dhe nga kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera, konstaton se
oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k,”, në total është nën koston e lejuar
ligjore pasi oferta e tij nuk është përllogaritur në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga
legjislacioni në fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë për turnin e II dhe të III,
sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7 % si dhe shpenzimet për armatim e
rrjedhimisht nuk mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё
shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
Për sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k për
skualifikimin e ofertës së operatorëve ekonomikë Nazeri 2000, Anakonda, Eurogjici Security, Balili
Ko, Velaj sh.p.k pasi nuk plotësojnë të gjitha kërkesat e përgjithshme e të vecanta të përcaktuara
në DT nga AK si dhe në analizën e kostos nuk janë respektuar të gjitha zërat e shpenzimeve për
kryerjen e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se
pretendimet në lidhje me këta operatorë nuk janë ngritur pranë autoritetit kontraktor por vetëm
pranë Komisionit të Prokurimit Publik duke mos ndjekur kështu shkallët e ankimimit në respekt të
nenit 63 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pika 2 dhe 7
parashikohet se: “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim,
autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet
të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji” (pika 2) “Ankesa në Komisionin
e Prokurimit Publik bëhet me formularin përkatës, ku shënohen emri dhe adresa e ankuesit,
referimi për procedurën konkrete, baza ligjore dhe përshkrimi i shkeljes, pretendimi i ankuesit për
vendimin përfundimtar, shkallët e ankimit, shoqëruar me dokumentacionin përkatës dhe vendimin e
autoritetit kontraktor. Elementet e mësipërme janë të domosdoshme për shqyrtimin e ankesës.
Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton ankesën në përputhje me LPP, Kodin e Procedurave
Administrative dhe rregullat e prokurimit publik. Mosndjekja e shkallëve të ankimit e bën ankesën
të pavlefshme” (pika 7).
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Operatori ekonomik ankimues, në respektim të shkallëve të ankimimit, duhet të kishte paraqitur
paraprakisht ankesë pranë autoritetit kontraktor për të gjitha pretendimet lidhur me operatorët e tjerë
në këtë procedurë prokurimi, ashtu sikurse është përcaktuar specifikisht në ligjin e prokurimit
publik. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se nuk mund të shprehet mbi pretendime të cilat nuk
janë bërë paraprakisht objekt ankese pranë autoritetit kontraktor. Objketi i ankesës së paraqitur
pranë autoritetit kontraktor në respekt të shkallëve të ankimimit nuk mund të shtohet në momentin e
paraqitjes në KPP. Operatorët ekonomikë kanë mundësi vetëm të pakësojnë objektin e ankesës duke
hequr dorë nga pretendime të cilat i kanë paraqitur së pari në autoritetin kontraktor por kursesi të
shtojnë atë.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, për shkak të ligjit (ipso lege), pretendimet e
operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k, për operatorët ekonomikë Nazeri 2000, Anakonda,
Eurogjici Security, Balili Ko, Velaj sh.p.k të cilat nuk janë ankimuar fillimisht pranë autoritetit
kontraktor, nuk mund të merren në shqyrtim nga KPP.
III.3.1. Sa i takon pretendimeve të ankimuesit “Global Security” sh.p.k lidhur me “skualifikimin e
operatorit ekonomik Aulona Pol 1 pasi ofertat e tij është nën koston ligjore si dhe në analizën e
kostos nuk janë respektuar të gjitha zërat e shpenzimeve për kryerjen e shërbimit të ruajtjes dhe
sigurisë fizike të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në DT”, Komisioni i Prokurimit Publik
referuar gjykimit mësipër në pikën III.2.8, operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k,”, në total
është nën koston e lejuar ligjore pasi oferta e tij nuk është përllogaritur në përputhje me detyrimet e
përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë për turnin e II
dhe të III, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7 % si dhe shpenzimet për armatim e
rrjedhimisht nuk mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё
shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe nëligjore në fuqi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Global Security” sh.p.k qëndron.
Ndërsa në lidhe me pretendimet e ankimuesit mbi skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik
“Myrto Security” sh.p.k Komsioni referuar arsyetimit në pikën III.1.e në vijim ka gjykuar se oferta
ekonomike e operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k,” në total është në koston e lejuar ligjore
pasi oferta e tij është përllogaritur në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi
për pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë për turnin e II dhe të III, sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore në masën 16.7 % e rrjedhimisht mjafton për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e
kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe nëligjore në
fuqi.
Sa më sipër peretendimi i operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k nuk qëndron.
Për sa 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 ankesat e operatorëve ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k, sipas arsyetimit në
pikën III.1. e në vijim, dhe “Eurogjici Security” sh.p.k, për procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me Nr. REF- 21271-12-29-2015, me objekt “Loti 13 “Ruajtja e
Objekteve në Qarkun e Vlorës”, me fond limit 2,782,449 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
21.01.2016 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Global Security” sh.p.k në procedurën e
prokurimit të sipërpërmendur.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e operatorit
ekonomik “Myrto Security” sh.p.k duke e kualifikuar atë.
4. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së në lidhje me kualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k duke e skualifikuar atë.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
6. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Myrto Security” sh.p.k dhe “Eurogjici Security” sh.p.k.
7. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 237 Prot; Datë 18.02.2016
Nr. 272 Prot; Datë 19.02.2016

Nr. 312 Prot; Datë 23.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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