KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 97/2016
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 29.02.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Ankimues:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr kualifikimin e operatorit ekonomik “Bahiti G”
sh.p.k nga procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”
me Nr. REF-21754-01-15-2016, me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes me roje private”, me fond limit 1.969.240 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 27.01.2016, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik Kavajë.

“Toni Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”,L.8,H.10, Ap.3
Tiranë

“Aulona Pol 1” sh.p.k
Sheshi “Uilson”, Pallati Lura, Kati IV
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Drejtoria e Shëndetit Publik 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;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të 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 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, 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.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 16.01.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor Drejtoria e Shëndetit
Publik Kavajë, në sistemin elektronik tё prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik,
procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF-21754-01-15-2016, me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes me roje private”, me fond limit 1.969.240 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 27.01.2016 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 04.02.2016 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Myrto Security
Albguardia
Bahiti-G
Eurogjici Security
Nazeri 2000
Trezhnjeva
Ales

1.851.553,20 lekë, skualifikuar
1.857.468.00 lekë, skualifikuar
1.858.308,12 lekë, kualifikuar
1.858.383,60 lekë, kualifikuar
1.858.383,60 lekë, kualifikuar
1.858.383,60 lekë, kualifikuar
1.858.383,60 lekë, kualifikuar
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8. Dea Security
9. Toni Security
10. Firdeus Security
11. SSX
12. Aulona Pol 1
13. NSS

1.858.383,60 lekë, kualifikuar
1.858.383,60 lekë, kualifikuar
1.858.383,60 lekë, kualifikuar
1.858.383,60 lekë, kualifikuar
1.858.383,60 lekë, kualifikuar
1.858.383,60 lekë, kualifikuar

II.4. Në datën 05.02.2016 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Ankimuesi pretendon si më poshtë:
[…] Kërkojmë skualifikimin e shoqёrisё “Bahiti-G”sh.p.k pёr arsye se:
1. Nuk ka pёrmbushur kriterin pёr shlyerjen e tё gjitha detyrimeve tё maturuara tё
energjisё elektrike […].
2. Oferta e tij ёshtё nёn koston ligjore […].
II.4.1. Nё datёn 09.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.4.2. Nё datёn 16.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik., duke parashtruar tё njёjtat pretendime si edhe nё autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 11.02.2016 operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik “BahitiG” sh.p.k nga procedura e prokurimit, me pretendimin se oferta e paraqitur prej tij ёshtё nёn
koston ligjore.
II.5.1. Në datën 15.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën e tij.
III.5.2. Në datën 22.02.2016 operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k ka depozituar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtën përmbajtje si edhe në
autoritetin kontraktor.
II.8. Në datën 23.02.2016 ёshtё protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
218/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 28/19 prot, datë 23.02.2016, lidhur me
zhvillimin e procedurës së prokurimit, bashkëngjitur dokumentacioni mbi trajtimin e
ankesave.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankesave si dhe
dokumentave e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k se operatori
ekonomik “Bahit-G” sh.p.k nuk ka pёrmbushur kriterin pёr shlyerjen e tё gjitha detyrimeve
tё maturuara tё energjisё elektrike […], Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.1.1.Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti ekonomik e
financiar”, gërma “d”, është parashikuar si vijon: “Nje vertetim qe konfirmon shlyerjen e te
gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike, te kontratave te energjise qe ka
operatori ekonomik qe eshte i regjistruar ne Shqiperi. Mos shlyerja e detyrimeve te
energjise perben shkak per skualifikimin e operatorit ekonomik ,pervec rastit kur rezulton se
detyrimet e papaguara te energjise elektrike ,te konfirmuara ne vertetimin e leshuar nga
furnizuesi ,jane ne proces ankimimi ne gjykate, sic parashikohet ne VKM 379 date
11.06.2014.”
III.1.2. Nga verifikimi i kryer në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton që në
përmbushje të këtij kriteri, operatori ekonomik “Bahiti-G” sh.p.k ka paraqitur: “Vërtetim
debie” nr. 136 prot, datë 13.01.2016, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “Bahiti-G” sh.p.k, ku evidentohet që: “… nga
verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, … rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për
faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 13.01.2016, duke përfshirë
faturën koherente të muajit Dhjetor 2015”.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
parashikohet shprehimisht: “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.1.4. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53,
pika 3 përcakton që: “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 dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me
përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”
III.1.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 4, gërma “ç” thuhet
shprehimisht: “Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor
kërkon: një 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. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e
operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë
elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në
gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më
vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik.”
III.1.6 Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së
miratuar me VKM nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me
energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të
paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull
ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së
energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.”
III.1.7. Për sa mësipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se operatori ekonomik
“Bahiti-G” sh.p.k nёpёrmjet dokumentacionit tё paraqitur, ka vёrtetuar se ka shlyer të
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gjitha detyrimet e matuara të energjisë elektrike, përfshirë detyrimet për muajin dhjetor
2015, data përfundimtare për shlyerjen e të cilave, mbështetur në nenin e sipërcituar,
ishte data 31.01.2016. Rrjedhimisht operatori ekonomik nё fjalё, plotëson kriterin e
lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit .
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit “Toni Security” sh.p.k nuk qёndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorёve ekonomikё “Toni Security” sh.p.k dhe “Aulona
Pol 1” sh.p.k se oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Bahiti-G” sh.p.k ёshtё nёn koston
ligjore, Komisioni I Prokurimit Publik vёren se:
III.2.1. Nё shtojcën 9 “Specifikimeve teknike”, tё dokumentave tё tenderit tё mёsipёrm, janё
parashikuar kёrkesat e mёposhtme:
Kohёzgjatja: 10 muaj
-Numri i vendrojeve 1
-Numri i rojeve pёr njё vendroje 4 roje
-Koha e shёrbimit: -Nga e hёna deri tё premten shёrbimi do tё kryhet nё turnin e dytё
dhe tё tretё.
-Tё shtunё, tё dielё dhe festa shёrbimi do tё kryhet nё tre turne
Operatori ekonomik duhet tё ketё:
-Personel tё licensuar me lejet pёrkatёse tё lёshuar nga Drejtoria e Policisё sё Qarkut ku
operatori ushtron aktivitet konform Ligjit Nr 75/2014 date 10.07.2014 ”Pёr Shёrbimin e
ruajtjes dhe tё sigurisё fizike”
-Tё jenё tё pajisur me uniformё tё rregullt ku tё jetё reklamuar dhe stema e shoqёrisё.
- Tё jenё tё pajisur me armё brezi.
-Tё jenё tё pajisur me mjete komunikimi.
-Tё ketё libёr pёr marrjen e dorёzimin e shёrbimit.
III.2.2. 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”. Ndёrsa
në VKM-nё nr. 573, datë 03.7.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
thuhet se: “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.2.3. Referuar nenit 81 të “Kodit të Punës” çdo orë pune e kryer nga ora 19.00 deri në
22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi page jo më pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer midis
intervalit 2.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page 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 per qind 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.2.4. 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
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“Pёr kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe
sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.
Nisur nga pretendimet e ankimuesve, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim
ofertёn ekonomike të operatorite ekonomik “Bahiti-G” sh.p.k. Nga ky shqyrtim si dhe nga
përllogaritjet e kryera rezulton se, oferta ekonomike e shoqërisë “Bahiti-G” sh.p.k nuk
mjafton për kryerjen e shërbimit sipas parashikimeve të bëra nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit dhe bazën ligjore si më sipër cituar.
Përsa më sipër parashtruar, pretendimet e operatorëve ekonomikë “Toni Security” sh.p.k,
dhe “Aulona Pol-1” sh.p.k qëndrojnё.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM 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, njёzёri
Vendos
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Toni Security” sh.p.k,
dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me
Nr. REF-21754-01-15-2016, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me roje private”, me
fond limit 1.969.240 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 27.01.2016, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik Kavajë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit
ekonomik “ Bahiti-G” sh.p.k, duke e skualifikuar kёtё ofertues.
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 bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë “Toni Security” sh.p.k, dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 218 Protokolli,
Datë 16.02.2016

Nr. 299 Protokolli
Datë 22.02.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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