REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 68/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha

Kryetar

Leonard Gremshi

Zv/Kryetar

Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Odise Moçka

Anëtar

Në mbledhjen e datës 20.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së në lidhje me skualifikimin e
operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” shpk nga procedura
e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me Nr.REF-62311-12-122016, me objekt “Shërbimi privat i ruajtjes fizike të ambienteve të
ndërtesës Godina e Inovacionit, rruga “Papa Gjon Pali”, nr 3,
Tiranë”, me fond limit 3.520.982 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
23.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Shtetëror për
Informacionin Gjeohapësinor.

Ankimues:

“Toni Security” shpk
Adresa: Rr.“Adem Jashari”, Lgj.8, H.10, Pall.4,
Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor
Rruga “Papa Gjon Pali”, Nr. 3, Tiranë
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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 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. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit 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 kërkesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas ka paraqitur
ankesë, 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 14.12.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me Nr.REF-62311-12-12-2016, me objekt “Shërbimi
privat i ruajtjes fizike të ambienteve të ndërtesës Godina e Inovacionit, rruga “Papa Gjon Pali”,
nr 3, Tiranë”, me fond limit 3.520.982 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë.
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II.2. Në datën 23.01.2017 autoriteti kontraktor, Autoriteti Shtetëror për Informacionin
Gjeohapësinor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 26.01.2017 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:
1. “NSS” shpk
2. “Eurogjici Security” shpk
3. “International Security Albania” shpk
4. “Arbana” sha
5. “Leksi Security” shpk
6. “Myrto Security” shpk
7. “Oktapus” shpk
8. “Res 03” shpk
9. “Snajper Security” shpk
10. “Start 2000” shpk
11. “Toni Security” shpk
12. “Safe” shpk
13. “Ales” shpk
14. “Aulona Pol 1” shpk
15. “Cullhaj” shpk
16. “Dea Security” shpk
17. Firdeus Security” shpk
18. “Global Security” shpk
19. “Mandi 2K” shpk
20. “Oktapus 1 Security” shpk
21. “Nazeri 2000” shpk
22. “Siguria” spk
23. “SSX” shpk
24. “Trezhnjeva” shpk

nuk ka paraqitur ofertë
3.144.226,68 lekë
3.144.253,82 lekë
3.144.307, 92 lekë
3.144.307, 92 lekë
3.144.307, 92 lekë
3.144.307, 92 lekë
3.144.307, 92 lekë
3.144.307, 92 lekë
3.144.307, 92 lekë
3.144.307, 92 lekë
3.144.307, 96 lekë
3.144.307, 96 lekë
3.144.307, 96 lekë
3.144.307, 96 lekë
3.144.307, 96 lekë
3.144.307, 96 lekë
3.144.307, 96 lekë
3.144.307, 96 lekë
3.144.307, 96 lekë
3.144.307, 96 lekë
3.144.307, 96 lekë
3.144.307, 96 lekë
3.144.307, 96 lekë

i skualifikuar
i kualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i kualifikuar
i skualifikuar

II.4. Në datën 26.01.2017 operatori ekonomik ankimues “ Toni Security” është njoftuar nga
autoriteti kontraktor për shkakun e skualifikimit si më poshtë vijon:
“Në preventivin e ofertës për 4.8 roje/muaj, nga pjesëtimi i vlerës totale të ofertuar me 4.8 roje,
cmimi për njësi(1 roje) është =44960.92<44960.93 i cili është cmimi minimal i detyrueshëm për
1 roje, bazuar në përllogaritjet e kryera në zbatim të ligjit 75/2014" Për shërbimin privat te
sigurisë fizike “ dhe VKM-së nr. 573 date 03.07.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në
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shkallë vendi” (paga bazë mujore + shtesë page, vështirësi shërbimi turni II + shtesë page,
vështirësi shërbimi turni III + sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%).
-Gjithashtu referuari udhëzimit të Agjencisë së Prokurimit Publik dhe Komisionit të Prokurimit
Publik datë 01.04.2015 “Rekomandime mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për
marrjen e shërbimit privat të ruajtjes fizike” i cili përcakton se “llogaritjet e zërave të
shpenzimeve nuk duhet të kalojnë dy shifra pas presjes dhjetore”, shpenzimet për zërat:
armatim, uniformë, ndërlidhje, fitim i shoqërisë, nuk ndikojnë në përllogaritjen e kostos për njësi
pasi janë më të vogla se 0.01. Në këto kushte vlera e ofertuar është nën kosto”.
II.5. Në datën 31.01.2017, operatori ekonomik ankimues “Toni Security” shpk, kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
“Arsyeja e skualifikimit se shoqeria jone, nuk ka perllogartiur korrekt çmim per njesi, nuk
qendron, pasi nese autoriteti kontraktor do ta shikonte me kujdes preventivin dhe analizen e
kostos te paraqitur nga shoqeria jone do ta kuptonte se ne fakt, cmimi per njesi per nje roje ne
muaj per sherbimin 24orresh eshte pikerisht ne vleren 44.960,93 leke pa tvsh. Autoriteti
kontraktor nuk ka ditur t'i beje mire perllogaritjet, pasi nese do te mblidhnim te gjitha zerat qe
perbejne cmimin per nje roje ne muaj, duke perfshire shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe të
III-të, detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7%, shpenzimet e
armatimit, uniformes dhe nderlidhjes, kjo vlere del pikerisht 44,960.93 leke pa TVSH, per nje
roje ne muaj.
Arsyeja e dyte e skualifikimit se shpenzimet per zera, armatim, nderlidhje, fitim i shoqerise etj
nuk ndikojne ne perllogaritjen e kostos per nje njesi, jane me te vogla se 0,001 dhe ne keto
kushte vlera e ofertuar eshte nen kosto nuk qendron, pas operatoret ekonomike pjesmarres ne nje
procedure prokurimi, jane ne te drejten e tyre ne pecaktimin e shpenzimeve dytesore apo fitimit
te shoqerise, jo te diktuar nga autoriteti kontraktor”.
II.6. Në datën 06.02.2017 autoriteti kontraktor me shkresën nr.418/8, datë 06.02.2017 i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” shpk, duke mos e pranuar
ankesën e këtij të fundit.
II.7. Në datën 09.02.2017, pala ankimuese “Toni Security” shpk, ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 13.02.2017 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
prot.200/2, shkresa për informacion e autoritetit kontraktor me nr. 418/15prot., datё 13.02.2017,
në lidhje me procedurёn e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” shpk, për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyen se “Në preventivin e ofertës për 4.8
roje/muaj, nga pjesëtimi i vlerës totale të ofertuar me 4.8 roje, cmimi për njësi(1 roje) është
=44960.92<44960.93 i cili është cmimi minimal i detyrueshëm për 1 roje, bazuar në
përllogaritjet e kryera në zbatim të ligjit 75/2014" Për shërbimin privat te sigurisë fizike “ dhe
VKM-së nr. 573 date 03.07.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” (paga
bazë mujore + shtesë page, vështirësi shërbimi turni II + shtesë page, vështirësi shërbimi turni
III + sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%).
-Gjithashtu referuari udhëzimit të Agjencisë së Prokurimit Publik dhe Komisionit të Prokurimit
Publik datë 01.04.2015 “Rekomandime mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për
marrjen e shërbimit privat të ruajtjes fizike” i cili përcakton se “llogaritjet e zërave të
shpenzimeve nuk duhet të kalojnë dy shifra pas presjes dhjetore”, shpenzimet për zërat:
armatim, uniformë, ndërlidhje, fitim i shoqërisë, nuk ndikojnë në përllogaritjen e kostos për njësi
pasi janë më të vogla se 0.01. Në këto kushte vlera e ofertuar është nën kosto”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit pjesa
kontratës”, pika 2.3 përcaktohet se:

I “Njoftimi i Kontratës”, Seksioni 2 “Objekti i

“2. 3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Kohëzgjatja në muaj 12”.
III.1.2. Në shtojcën Sipas shtojces 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit të
procedurës objekt ankimi përcaktohet se:
” -Numri i rojeve për të realizuar shërbimin:
- 4.8 roje, me 1 vendroje me tre turne, nga dita e Hënë deri ditën e Diel, shërbimi do të jetë 24
orë. Gjithashtu ditën e shtunë dhe të diel si dhe festat zyrtare shërbimi do të kryhet pa
ndërprerje 24 orë.
- 1.2 roje me 1 vendroje me sherbim 8 orë/5 ditë në javë (turni i parë - orari zyrtar i punës).
Sqarim: Në ofertë të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet e përgjithshme për uniformat
(veshmbathje), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj), shpenzimet për pagën e rojeve, shtesat
mbi pagën për turnet e dyta (ora 19:00-22:00), shtesat për pagën për turnin e tretë (ora 22:0006:00), shtesat mbi pagën për ditët e pushimeve dhe ditët e festave, sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni në fuqi duke paraqitur
një tabelë me analizën e kostos për 1 roje në 1 muaj”.
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III.1.3. Në shtojcën Sipas shtojces 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të
tenderit të procedurës objekt ankimi përcaktohet se:
“Shërbimi që kërkohet: Ruajtja dhe siguria fizike e Godinës së Inovacionit, Rruga “Papa Gjon
Pali ” nr 3 ” Tiranë, mjeteve dhe ambientet përreth, për periudhën Janar-Dhjetor 2017, 24 orë
pa ndërprerje. Ruajtja me përkushtim e objektit përfshin edhe ruajtja e rendit dhe sigurimin e
jetës dhe shëndetit të personelit të institucioneve në godinë.
Numri total i punonjësve të shërbimit do të jetë 6 (gjashtë) punonjës, sipas përcaktimeve të
rojeve për vendroje në përputhje me realizimin konkret të shërbimit të ruajtjes, si më poshtë:
-Vendroje me shërbim 24 orë, (turni I+II+III) koeficent 4,8 roje për një vendroje.(Turni II dhe
III do të ketë në përgjegjësi ruajtje dhe sigurie të gjitha mjediset në përgjegjësi administrimi të
Autoritetit kontraktor) dhe ambjentin përreth Godinës.
-Vendroje me shërbim 8 orë, (turni I) koeficent 1,2 roje për një vendroje.

Emertimi i Godinës
Rrethi

Vend
-Roje

Turne

Turni
i pare

Turni
i dyte

Turni
i trete

Nr

ku do realizohet sherbimi

1

Godina Inovacionit,
Seksioni 1

Tiranë

1

3

8

8

8

2

Godina Inovacionit,
Seksioni 2

Tiranë

1

1

8

0

0

III.1.4. 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.1.5. 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”.
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III.1.6. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2013 “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.1.7. Në nenin 81 të “Kodit të Punës” (i ndryshuar), 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. ”
III.1.8. 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.1.9. Komisioni i Prokurimit Publik, referuar arsyeve të skualifikimit për shoqërinë “Toni
Security” sh.p.k. si dhe bazuar në legjislacionin në fuqi në lidhje me kostot ligjore për kryerjen e
shërbimit privat të sigurisë fizike, sqaron se operatorët ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë
prokurimi janë në të drejtën e tyre në përcaktimin e shpenzimeve dytësore apo të fitimit të
shoqërisë, jo të diktuar nga autoriteti kontraktor siç ka ndodhur në rastin konkret.
III.1.10. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim
ofertën në total të operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k dhe nga përllogaritjet e kryera
referuar dispozitave ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe të III-të, detyrimet
ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7%, shpenzimet për ditët e
pushimit javor dhe ditët e festave, si dhe shpenzimet e tjera, rezulton se oferta ekonomike është
nën koston e lejuar ligjore, e për rrjedhojë është e pamjaftueshme për kryerjen e shërbimit të
kërkuar nga autoriteti kontraktor.
Pra pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” shpk nuk qëndron.
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 mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Kërkesë për propozime”,
me Nr.REF-62311-12-12-2016, me objekt “Shërbimi privat i ruajtjes fizike të ambienteve
të ndërtesës Godina e Inovacionit, rruga “Papa Gjon Pali”, nr 3, Tiranë”, me fond limit
3.520.982 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 23.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti
Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor.
2. Autoriteti kontraktor lejohet 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 për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 200 Prot ;Datë 09.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar

Anëtar

Anëtar

Anëtar

Leonard Gremshi

Hektor Balluku

Kleves Janku

Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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