KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt vendim
VENDIM
K.P.P 599/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba
Kryetar
Vilma Kadesha
Anëtar
Denis Martopullo
Anëtar
Muharrem Çakaj
Anëtar
Hektor Muçaj
Anëtar
Në mbledhjen e datës 12.11.2014 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

Kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Erda Security” sh.p.k të
paraqitur në procedurën e prokurimit “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private të depove, klorifikim dhe komandim në linjat e
ujësjellësit Kovashicë - Shupenzë dhe Galeria 41- Bulqizë + Funksioni i
Pompistit vetëm në linjën Kovashicë”, me fond limit 3.100.000 lekë pa
tvsh, zhvilluar më datë 23.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Sh.A
Ujësjellës Bulqizë.
Skualifikimin e ofertave të operatorëve ekonomikë “Grand Security” shpk,
“Res-03” shpk dhe “Snajper Security” shpk të paraqitura në procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private të depove, klorifikim dhe komandim në linjat e
ujësjellësit Kovashicë - Shupenzë dhe Galeria 41- Bulqizë + Funksioni i
Pompistit vetëm në linjën Kovashicë”, me fond limit 3.100.000 lekë pa tvsh,
zhvilluar më datë 23.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Sh.A Ujësjellës Bulqizë.

Ankimues:

“Erda Security” sh.p.k

Adresa: Lagja Minatori, Bulqizë
“Kevenjo” shpk
Adresa: Lagja e Re, Peshkopi
“Snajper Security” sh.p.k

Adresa: Lagj.“Seit Najdeni”,Rr. Tregu ish vaporri, Peshkopi
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Palë e ankimuar

Sh.a Ujësjellës Bulqizë
Adresa: Lagja Minatori, Bulqizë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni
19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes z. Hektor Muçaj, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të pretendimeve të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga
autoriteti, si dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, dokumentacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
dhe operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit
kanë paraqitur ofertë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas kanë paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.4. Operatorët ekonomikë ankimues kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë
autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 15.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, Sh.a Ujësjellës Bulqizë,
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
me roje private të depove, klorifikim dhe komandim në linjat e ujësjellësit Kovashicë - Shupenzë dhe
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Galeria 41- Bulqizë + Funksioni i Pompistit vetëm në linjën Kovashicë”, me fond limit 3.100.000 lekë pa
tvsh.

II.2. Në datën 23.09.2014 autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit ku kanë
paraqitur ofertë këta operatorë ekonomikë si më poshtë,
1.
2.
3.
4.
5.

Eda Security
Res 03 sh.p.k
Grand Security sh.p.k.
Snajper Security sh.p.k
Kevenjo sh.p.k

me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike
me ofertë ekonomike

2 941 898 lekë pa tvsh, skualifikuar
2 978 976 lekë pa tvsh, kualifikuar
2 980 704 lekë pa tvsh, skualifikuar
3 005 760 lekë pa tvsh, kualifikuar
3 010 477 lekë pa tvsh, kualifikuar

II.3. Në datën 07.10.2014, komisioni i vlerësimit të ofertave ka kryer në sistemin elektronik të
prokurimeve vlerësimin dhe klasifikimin e ofertave të paraqitura, nga ku rezulton se;
-Operatori ekonomik “Erda Security” sh.p.k është skualifikuar me arsyet e mëposhtme:
Operatori ekonomik, “Erda Security” sh.p.k, pjesëtar i këtij bashkimi operatorësh ekonomikë:
1. Nuk ka paraqitur, kopje të bilancit të viteve 2011, 2012, 2013 të paraqitur dhe çertifikuar në
Adminstratën Tatimore.
2. Nuk ka paraqitur, vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron mesatare vjetore për vitet
2011, 2012, 2013 e cila nuk duhet të ketë një vlerë më të ulët se ai i fondi limit për sejcilin vit.
3. Nuk ka paraqitur listpagesat për vitet (2012, 2013 + Janar - Qershor 2014), ku të jenë të
përfshirë stafi kryesor i shoqërise (titullar/administrator, drejtuesi teknik) si dhe minimumi 8
punonjës shërbimi të çertifikuar.
4. Në analizën e kostos për një roje të paraqitur nga ky operator ekonomik nuk është përfshirë
shpenzimi për armatim. Po ashtu në analizën e kostos për një roje nuk është përllogaritur si
duhet shtesa e pagës për turnin e II-të dhe të III-të si dhe ditët e festave, pasi nga përllogaritja
kjo shtesë është e barabartë me 4441 lekë, për 1 roje për 1 muaj, ndërsa vlera e përllogaritur
nga operatori ekonomik e paraqitur në formularin e ofertës është ulur në 4313 lekë, për pasojë
edhe shpenzimet mbi sigurimet shoqërore nuk janë përllogaritur si duhet pasi vlera e tyre rritet
me rritjen e pagës.
-Operatori ekonomik “Snaiper Security” sh.p.k rezulton të jetë klasifikuar dhe i renditur i dyti.
-Operatori ekonomik “Kevonjo” sh.p.k rezulton të jetë klasifikuar dhe i renditur i treti.
II.4. Në datën 13.10.2014 operatori ekonomik “Erda Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij.
II.4.1 Në datë 20.10.2014, autoriteti kontraktor i kthen përgjigje operatorit ekonomik ankimues
duke i refuzuar ankimin.
II.4.2 Në datën 24.10.2014 operatori ekonomik “Erda Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik ku pretendon se;
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“Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Erda Security” sh.p.k dhe “Balla 010” shpk kanë
plotësuar të gjitha kërkesat për kualifikim të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, konstatimi i
kvo-së se për mungesë të bilanceve, xhiros së viteve 2011,2012,2013, si dhe listpagesat e këtyre
viteve dhe në kushtet e një marrëveshje me një subjekt me performancë të mirë ku “Erda
Security” shpk ka një kontratë 7 mujore me një njësi vendore dhe eshtë në kushtet tjetër në
proces me Bashkinë Bulqizë që nënkupton trendin në rritje të shoqërisë tonë, në asnjë lloj
rrethane nuk cënon thelbin e ofertës dhe nuk është i një përmase të tillë sa kjo ofertë të
konsiderohet e pavlefshme.
II.5 Në datën 14.10.2014 operatori ekonomik “Kevenjo” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar vendimin e komisionit të vlerësimit të ofertave pasi ka
kualifikuar ofertat e operatoreve ekonomikë “Grand Security” shpk, “Res-03” shpk dhe “Snajper
Security” shpk në kundërshtim me ligjin pasi janë oferta nën koston ligjore.Oferta e tyre nuk është hartuar
sipas rregullave të prokurimit publik dhe dokumentave standarte të tenderit.

II.5.1 Në datën 20.10.2014, autoriteti kontraktor me shkresë nr. 249 prot., i ka kthyer përgjigje
ankimuesit duke i pranuar pjesërisht atë vetëm përsa i përket skualifikimit të ofertës së operatorit
ekonomik “Grand Security” shpk.
II.5.2 Në datën 27.10.2014 operatori ekonomik “Kevenjo” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime si në autoritetin kontraktor.
II.6 Në datën 14.10.2014 operatori ekonomik “Snajper Security” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku pretendon se ofertat e operatoreve ekonomikë “Grand Security” shpk dhe
“Res-03” shpk janë nën kosto ligjore dhe duhet të skualifikohen.

II.6.1 Në datën 20.10.2014, autoriteti kontraktor me shkresë nr. 250 prot., i ka kthyer përgjigje
ankimuesit duke i pranuar pjesërisht atë vetëm përsa i përket skualifikimit të ofertës së operatorit
ekonomik “Grand Security” shpk.
II.6.2 Në datën 30.10.2014 operatori ekonomik “Snajper Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime si në autoritetin kontraktor.
II.7 Nga verifikimi i dosjes së tenderit në portalin elektronik të prokurimeve si dhe informacionit
të autoritetit kontraktor, rezultoi se më datë 21.10.2014 komisioni i vlerësimit të ofertave ka
kryer rivlerësimin e ofertave duke skualifikuar operatorin ekonomik “Grand Security” shpk.
II.8. Me shkresë nr.268 datë 03.11.2014 dhe shkresë nr.272 datë 05.11.2014 autoriteti kontraktor
ka paraqitur informacionin e kërkuar lidhur me procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë “Res-03” shpk , “Snajper Security” shpk
dhe “Kevenjo” shpk në lidhje me analizën e kostos se ofertave të operatorëve ekonomikë, “Res-03”
shpk , “Snajper Security” shpk dhe “Erda Security” shpk Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1 Nga verifikimi i dokumentave standarteve të tenderit të publikuar nga autoriteti
kontraktor, rezulton se, është përcaktuar fondi limit: 3.100.000 lekë pa tvsh për kryerjen e
shërbimit të ruajtjes së objekteve, shërbimi do të kryhet në dy vendroje me tre turne, 8 punonjës
shërbimi për një afat 12 mujor.
III.1.2 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor si dhe nga
përllogaritjet e kryera konstatohet se përllogaritja e pagës së një punonjësi shërbimi është nën
koston ligjore, pasi zëri paga minimale është përllogaritur në vlerën 22 000 lekë duke mos marrë
në konsideratë ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” neni 18 gërma (g) dhe
rrjedhimisht përllogaritja e fondit limit të kësaj procedure nuk është e mbështetur në
legjislacionin në fuqi.
III.1.3 Në kreun II, pika 2/ç të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet se;
Autoriteti kontraktor, në çdo rast, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit analizon koston e
mallrave, të shërbimeve dhe punëve, që do të prokurohen, duke krahasuar elementët e tyre dhe
specifikimet teknike të mallrave, punëve dhe shërbimeve përkatëse dhe, në çdo rast i dokumenton
ato.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoritetet kontraktore janë në të drejtën e tyre të
kërkojnë preventivin/analizën e kostos duke përfshirë në të të gjithë elementët e parashikuar nga
ligji, dhe në bazë të tyre, të përllogaritet fondi limit dhe me pas të gjykojë ofertat e paraqitura
duke përzgjedhur ofertën më të mirë e që garanton një kontratë të suksesshme.
Fondi limit është një ndër elementët e rëndësishëm të një procedure prokurimi që përcaktohet
që në nisjen e saj, në urdhërin e prokurimit, siç përcaktohet në kreun V, pika 1 e Vendimit të
Këshillit të Ministrave nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, dhe
në bazë të fondit limit bëhet përzgjedhja e llojit të procedurës si dhe hartohen dokumetat
standarte të tenderit. Në rastin konkret përllogaritja e fondit limit nuk është e mbështetur në
legjislacionin në fuqi pasi zëri “paga minimale” është përllogaritur duke mos marrë në
konsideratë ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” neni 18 gërma (g) dhe
rrjedhimisht fondi limit prej 3.100.000 lekë pa tvsh është i pamjaftueshëm për të mbuluar
kryerjen e shërbimit sipas kushteve të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat
standarte të tenderit si pasojë për shkak të ligjit kjo procedurë duhet të anulohet dhe në
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rishpalljen e saj autoriteti kontraktor të ripëllogarisë fondin limit në përputhje me konstatimet e
mësipërme.
Në rastin konkret, bazuar në këtë konstatim gjykojmë se nuk është e mundur shqyrtimi në themel
i ankesave të paraqitura nga operatorët ekonomikë ankimues.
Përsa mësipër, 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë, “Erda Security” sh.p.k
“Kevenjo” sh.p.k, dhe “Snajper Security” shpk për procedurën e prokurimit “Kërkesë për
Propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove,
klorifikim dhe komandim në linjat e ujësjellësit Kovashicë - Shupenzë dhe Galeria 41- Bulqizë +
Funksioni i Pompistit vetëm në linjën Kovashicë”, me fond limit 3.100.000 lekë pa tvsh, zhvilluar
më datë 23.09.2014 nga autoriteti kontraktor, Sh.A Ujësjellës Bulqizë.

2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit sipas konstatimeve të Komisionit
të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorë ekonomikë “Erda Security” sh.p.k., “Kevenjo” sh.p.k, dhe “Snajper Security”
shpk.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1710 Protokolli
Datë 24.10.2014

Nr.1712 Protokolli
Datë 28.10.2014

Nr.1728 Protokolli
Datë 30.10.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
Punoi M.Aliaj
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