REPUBLIKA E SHQIPËRISË
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K.P.P.101/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku
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Në mbledhjen e datës 01.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, Nr. REF-15560-11-30-2015 “Loti I
me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve të OST
Sh.a”, me fond limit 14.089.370 lekë pa TVSH , zhvilluar nё datёn
07.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të
Transmetimit (OST Sh.a.). Gjithashtu ankimuesi ngren pretendime
lidhur me ofertat e paraqitura nga operatorët ekonomikë të tjerë.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k për procedurën e
mësipërme të prokurimit. Gjithashtu ankimuesi ngren pretendime
lidhur me ofertat e paraqitura nga operatorët ekonomikë të tjerë.

Ankimues:

“Nazeri 2000” sh.p.k
Rruga e Kavajës, Qendra Condor,Kulla H, Ap.27
B. O. E “Eurogjici Security” sh.p.k & “Global Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagjia.8, H.10, Pall.4, Ap.3, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a)
Bulevardi “Bajram Curri”, Rr. “Viktor Eftimiu”, 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 relatorët e çështjes, 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 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
II. Në datën 16.11.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, Nr. REF-15560-11-30-2015 “Loti I me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve të OST Sh.a”, me fond limit 14.089.370 lekë pa TVSH ,
zhvilluar nё datёn 07.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST
Sh.a.).
II.1. Në datën 07.01.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
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II.2. Në datën 19.01.2016, 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
12,762,273.72 lekë pa tvsh
B.O.E. “Eurogjici Security” sh.p.k. &
“Global Security” sh.p.k.
12,763,931.40 lekë pa tvsh
Nazeri 2000
12,763,931.94 lekë pa tvsh
Trezhnjeva
12,769,388.64 lekë pa tvsh

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar

II.3. Operatori Ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat se:
1. Nuk ka permbushur piken 3 te germes b, kapaciteti teknik te kriteret e veçanta të kualifikimit
ne DT sepse nuk ka arme per Qarkun e Dibres dhe Kukesit.
2. Nuk ka permbushur kriterin e germes g, kapaciteti teknik te kriteret e veçanta të kualifikimit
ne DT sepse; referuar analizes se çmimit, përllogaritjet konkrete mbi te cilen ka dale vlera e
ofertes jane bere me koeficientin e gabuar 30.41 dite/muaj (365dite/12muaj=30.41dite/muaj).
Koeficienti real referuar vitit 2016 i cili ka 366 dite eshte 366 dite/12 muaj=30.5 dite/muaj. Si
rrjedhoj e gjithe analiza e kostos eshte e gabuar. Duke patur parasysh se dhe fitimi i
operatorit ekonomik eshte deklaruar 0(zero) lek atehere ky operator ekonomik nuk ka
mundesi te kryej kete sherbim praktikisht te pakten per nje dite pune.
II.4. Në datën 25.01.2016, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi. Gjithashtu ankimuesi ngren pretendime mbi operatorët e tjerë
pjesëmarrës në këtë procedurë.
II.4.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

-

Kundërshtojmë pretendimin e AK në lidhje me pikën 3 të kriterit të mësipërm (për armët)
janë të mëhershëm se 30 ditë nga data e hapjes së tenderit” pasi në dokumentat e tenderit
pika 3 gërma b AK ka kërkuar: Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë
vërtetim/enga Drejtoritë ePolicisë së Qarkut në të cilin/at pasqyrohet informacioni i
mëposhtëm “Loti -3 armë krahu”. Në përmbushje të kësaj kërkese nga ana e shoqërisë sonë
është paraqitur vërtetimi nga Drejtoria e Policisë së Qarkut në të cilën shprehet se shoqëria
për lotin 3 ka 3 armë krahu Qarku Shkodër dhe 3 armë Krahu Qarku Lezhë ndërkohë që AK
ka kërkuar vetëm 3 armë pra kërkesa jonë jo vetëm është përmbushur por edhe
tejkaluar.Plotësimin e kriterit të vendosur nga AK e kemi përmbushur me paraqitjen e
vërtetimit lëshuar nga DPQ Shkodër Nr.1076 prot datë 07.10.2015 dhe Vërtetim DPQ Lezhë
Nr. 505/1 Prot datë 14.10.2015.
Së dyti kundërshtojmë pretendimin e AK për sa i përket koeficientit të përllogaritjes së
ofertës pasi oferta e shoqërisë sonë është në përputhjje me të gjitha dispozitat ligjore dhe
dokumentat e tenderit. Në dokumentat e tenderit AK ka përcaktuar vetëm se afati për
shërbimin e kërkuar është 12 muaj. Autoriteti nuk ka përcaktuar në dokumentat e tenderit se
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-

-

12 muaj i referohen vetëm vitit buxhetor 2016 si dhe AK nuk ka përcaktuar në DST datën e
fillimi apo mbarimit të afatit 12 mujor.AK nuk ka përcaktuar se ky afat i referohet vetëm
vitit 2016 dhe që realizimi i këtij shërbimi përfundon më datë 31.12.2016.Pra duke qenë se
procedura po zhvillohet fillim viti 2016 do të duhet kalimi i një afati të caktuar ligjor deri në
lidhjen e kontratës dhe afati 12 mujor i shërbimit përcaktuar nga AK do të vazhdojë edhe në
vitin 2017 deri në plotësimin e 12 muajve.
Së treti pretendimi i AK se duke qenë se fitimi i shoqërisë i deklaruar 0 nuk mjafton të
paktën për një ditë punë nuk qëndron pasi shoqëria jonë ka ofertuar në përmbushje të të
gjitha shpenzimeve të detyrushme ligjore dhe fitimin e shoqërisë e ka parashikuar në bazë të
cmimeve të tregut dhe konkurencës së lirë.
Së katërti nga ana e AK duhet të vijojnë të mbeten të skualifikuar Eurogjici Security dhe
Internation Security Albania pasi ofertat e tyre në total nuk përmbushin detyrimet ligjore
për pagën minimale, shtesa turni, sigurime shoqërore shëndetësore armatim etj.

II.5. Në datën 29.01.2016 me shkresën nr.477/18 prot, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000”
sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.6. Në datën 03.02.2016, pala ankimuese “Nazeri 2000” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.7. B. O. E “Eurogjici Security” sh.p.k & “Global Security” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit
të prokurimeve elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat si më poshtë:
1. Nuk ka permbushur piken 3 te germes b, kapaciteti teknik te kriteret e veçanta të kualifikimit
ne DT sepse jane me të hershëm se 30 dite nga data e hapjes se tenderit.
2. Nuk ka permbushur kriterin e germes g, kapaciteti teknik te kriteret e veçanta të kualifikimit
ne DT sepse; referuar analizes se çmimit, përllogaritjet konkrete mbi te cilen ka dale vlera e
ofertes jane bere me koeficientin e gabuar 30.41 dite/muaj (365dite/12muaj=30.41dite/muaj).
Koeficienti real referuar vitit 2016 i cili ka 366 dite eshte 366 dite/12 muaj=30.5 dite/muaj. Si
rrjedhoj e gjithe analiza e kostos eshte e gabuar. Duke patur parasysh se dhe fitimi i
operatorit ekonomik eshte deklaruar 0(zero) lek atehere ky operator ekonomik nuk ka
mundesi te kryej kete sherbim praktikisht te pakten per nje dite pune.
II.8. Në datën 23.01.2016, B. O. E “Eurogjici Security” sh.p.k & “Global 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. Gjithashtu ngren pretendime mbi operatorët
e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.
II.8.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, B. O “Eurogjici Security” sh.p.k & “Global
Security” sh.p.k. kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

Arsyeja e skualifikimit se shoqëria jonë ka përllogaritur me 30.41 ditë mesatarisht në muaj
dhe jo me 30.5 ditë/muaj nuk është e bazuar në ligj. Duke qenë se shoqëria jonë e dinte se
mund të lindnin probleme me këtë përllogaritje ju drejtua me kërkesë për sqarim AK në
faqen e APP nëpërmjet së cilës i kërkonim të na saktësonte mesataren e ditëve për një muaj
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mbi të cilën do të përllogaritej oferta ekonomike me qëllim që të shmangnim situatën ku
edhe ndodhemi sot. Në sqarimin e saj AK na ktheu përgjigje: Në vazhdim të përgjigjes së
dhënë në kërkesën e parë tuajën për sqarim të bërë më datë 27.11.2015 ju bëjmë me dije se:
Në DST është përcaktuar qartë se cilat objkete janë në nënstacion dhe cilat jo. Gjithashtu ju
si operator duhet të paraqesni preventivin dhe analizën e cmimit me përllogaritjet konkrete
në të cilën të jenë përfshirë të gjitha detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë turni
II dhe III, shtesa për një ditë feste, sigurimet shoqërore e shëndetësore , kosto armatimi,
kosto uniforme, kosto ndërlidhje , fitimin e shoqërisë etj (kjo e përcaktuar në DST, shtojca
1). Duke qenë se shoqëria jonë nuk u sqarua por thjesht u përcoll iu ridrejtua sërish me
kërkesë AK edhe njëherë. Në vazhdën e sqarimit tuaj po ju bëjmë me dije se nuk na keni
sqaruar për sa ditë mesatarisht në muaj do të kryeht përllogaritja me 30.41 apo 30.5 ditë në
muaj. Së dyti ju lutem caktoni konkretisht se cilat janë objketet e rëndësisë së vecantë dhe
cilat objkete të zakonshme. Për këtë rikërkesë nuk morëm asnjëherë përgjigje nga autoriteti
kontraktor . AK i është shmangur përcaktimit të saktë të ditëve mesatare mujore mbi të cilat
do të bëhej përllogaritja edhe pse pyetja e shoqërisë sonë ishte e qartë. Sa më sipër ne kemi
përllogaritur ditë mesatare në muaj prej 30.41 ditë në muaj në përputhje me rekomandimin
e APP dhe KPP datë 01.04.2015.
-

-

-

1.
2.
3.
4.

Kundërshtojmë arsyen e dytë të skualifikimit të shoqërisë sonë: fitimi i shoqërisë është
deklaruar 0 lekë. Së pari fitimi i shoqërisë sonë është 0.000001 lekë/muaj pra një vlerë
pozitive.Këto zëra nuk kanë një vlerë minimale dhe maksimale ligjore dhe si etillë është në
diskrecionin e operatorëve ekonomikë të vendosin cfardolloj vlere pozitive për këto zëra të
padiktuar nga AK.
Kundërshtojmë arsyen e tretë të skualifikimit të shoqërisë sonë me arsyetimin se nuk ka
numrin e armëve të kërkuara pasi kjo nuk është e vërtetë. Shoqëria jonë vërteton nëpërmjet
vërtetimeve të lëshuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Kukës dhe Shkodër se disponon
mbi 3 armë krahu ose 5 armë krahu në Kukës 5 armë krahu në Shkodër.
Vërtetimin Nr. 1666 datë 10.12.2015 lëshuar nga DPQ Kukësn nëpërmjet të cilit vërtetohet
se shoqëria “Eurogjici Security”disponon 3 armë krahu.
Vërtetimin Nr.17 Prot datë 17.11.2015 lëshuar nga DPQ Shkodër nëpërmjet të cilit
vërtetohet se shoqëria jonë disponon 5 armë krahu.
Vërtetimin Nr.413 Prot datë 18.11.2015 lëshuar nga DPQ Dibër nëpërmjet të cilit
vërtetohet se shoqëria jonë disponon 3 armë krahu.
Nga sa më sipër kapaciteti i kërkuar në kriter është përmbushur dhe tejkaluar pasi ne
disponojmë
edhe
më
tepër
se
5
armë
të
kërkuara.
[...................................................................]
Kundërshtojmë kualifikimin e shoqërisë “International Security Albania”, “Nazeri 2000”
sh.p.k dhe Trezhnjeva pasi:
Nuk ka paraqitur AKEP për zonë mbulimi Qarkun Kukës Shkodër dhe Qarkun Dibër.
Nuk ka paraqitur deklaratë për numrin e radiove që ka në përdorim.
Nuk vërteton se zotëron 24 punonjës shërbimi të çertifikuar në Qarkun Kukës Shkodër dhe
Qarkun Dibër.
Nuk ka akt miratimi për qendrat e kontrollit për Qarkun Kukës Shkodër dhe Qarkun Dibër

Gjithashtu për operatorin ekonomik Trezhnjeva ngren pretendime per ofertë nën koston ligjore të
lejuar.
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Kërkojmë kualifikimin e ofertës tonë si dhe Anulimin e procedurës së prokurimit për shkak se
operatorët nuk kanë qenë në kushte të barabarta konkurimi.
II.9. Në datën 29.01.2016 me shkresën nr.477/3 prot autoriteti kontraktor ka vendosur mospranimin
e ankesës së paraqitur nga B. O. E “Eurogjici Security” sh.p.k & “Global Security” sh.p.k.
II.10. Në datën 05.02.2016, B. O. E “Eurogjici Security” sh.p.k & “Global Security” sh.p.k ka
dorëzuar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë
autoritetit kontraktor.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, si dhe informacionit ne Sistemin e
Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e B.O.E. “Eurogjici Security” sh.p.k & “Global Security” sh.p.k, dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k për kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tyre me arsyetimin se “Nuk ka
përmbushur kriterin e gërmës g, kapaciteti teknik të kritereve të vecanta të kualifikimit në DT sepse
referuar analizës së çmimit përllogaritjet konkrete mbi të cilën ka dalë vlera e ofertës janë bërë me
koeficientin e gabuar 30.41 ditë/muaj (360ditë/12muaj= 30.41 ditë/muaj). Koeficienti real referuar
vitit 2016 i cila ka 366 ditë është 366 ditë/12muaj=30.5 ditë/muaj).Si rrjedhojë e gjithë analiza e
kostos është e gabuar.Duke pasur parasysh se edhe fitimi i operatorit ekonomik është deklaruar 0
lekë atherë ky operator ekonomik nuk ka mundësi të kryejë shërbim praktikisht të paktën për një
ditë pune” 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 1 “Formulari i ofertës” rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
Nr.

Përshkrimi i Shërbimeve

Loti I: “Shërbimi i Ruajtjes dhe sigurisë
fizike
për
N/Stacionin
Fierzë,
N/Stacionin
Koman,
N/Stacionin
V.Dejës, N/Stacionin Koplik dhe
N/Stacionin Burrel” vendroje
Shënim:
1

Njësia

Sasia

vendroje

5

Çmimi
Njësi

Çmimi
Total

Afati
12
muaj
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i) Operatorët ekonomikë krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqesin Preventivin dhe
Analizën e Çmimit me përllogaritje konkrete, në të cilën të jenë përfshirë të gjitha detyrimet
ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë turni II, III, Shtesa per nje dite feste, sigurimet
shoqërore e shëndetësore, kosto armatimi, kosto uniforme, kosto ndërlidhje, fitimin e
shoqërisë etj.
Te gjitha ofertat ekonomike qe nuk kane perfshire ne masen e caktuar nga legjislacioni ne
fuqi, detyrimet e sipercituara, do te skualifikohen.
III.1.3. Në Shtojcën 9 “Specifikimet Teknike”, rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
Shërbimi në 21 vendroje (me koeficient 4.7 roje për vendroje), do të bëhet me tre turne (24 orë) në
objektet si më poshtë:
Loti I
N/st Fierz
1
N/st Koman
1
N/st V.Dejes
1
N/st Koplik
1
N/st Burrel
1
Specifikimi i Materialeve:
Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
 Personeli duhet të jetë i licensuar me lejet përkatese të lëshuara nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut ku prokurohet në bazë të ligjit nr.8770, datë 19.4.2001 “Për shërbimin e ruajtjes
dhe të sigurisë fizike”, i ndryshuar.
 Të jenë të pajisur me uniformë të rregullt, ku të jetë e reklamuar dhe stema e shoqërisë.
 Të jenë të pajisur më kartë identiteti që vertetojne identitetin e tyre.
 Të jenë të pajisur me mjete dhe pajisje për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio
komunikimi, telefona etj.
 Të jenë të pajisur me leje për përdorim e armëve të zjarri, sipas ligjit nr.8770, datë
19.4.2001 “Për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike”, i ndryshuar.
 Te jene te paisur me arme zjarri.
 Të jenë të pajisur më libër për marrjen dhe dorëzimin e shërbimi
Gjithashtu tek “Termat e Referencës” të dokumentave të tenderit nga autoriteti kontraktor është
përcaktuar se: “Për ruajtjen e objekteve ofertuesi duhet të pajisë punonjësit e shërbimit me armë
krahu dhe/ose brezi përcaktuar tek specifikimet teknike sipas përcaktimeve ligjore të ligjit 75/2014
“Për shërbimin privat të sigurisë fizike”.
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”.
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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. ”
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. 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
ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000”
sh.p.k,”, në total janë nën koston e lejuar ligjore pasi ofertat e tyre nuk janë 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.
Për sa më sipër pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues B.O.E “Eurogjici Security” sh.p.k.
& “Global Security” sh.p.k. dhe “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qëndrojnë.
III.3. Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.,
Komisioni i Prokurimit Publik, referuar gjykimit mësipër në pikën III.1., gjykon se nuk do të
merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi gjendja faktike dhe juridike e
këtij operatori ekonomik do të vijojë të ngelet e skualifikuar edhe pas ankimit në KPP, duke mos
pasur më interes të ligjshëm në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
III.4 Lidhur me arsyen e dytë të skualifikimit të B. O. E “Eurogjici Security” sh.p.k & “Global
Security” sh.p.k. se: Nuk ka permbushur piken 3 te germes b, kapaciteti teknik te kriteret e veçanta
të kualifikimit ne DT sepse jane me të hershëm se 30 dite nga data e hapjes se tenderit., Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1 Në dokumentat e tenderit të publikuar nga autoriteti kontraktor është kërkuar që:
”Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese vertetim/e nga Drejtorite e Policise se Qarkut ne
te cilin/at pasqyrohet informacioni i meposhtem:
Per numrin e armeve qe ka ne perdorim qe duhet te jete jo me pak se 11 arme krahu dhe 20 arme
brezi:
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Loti I -

5 (pese) arme krahu

Ne baze te Urdherit te Ministrit te Brendshem Nr.155, date 29.05.2014
Shenim: Vertetimi ne lidhje me piken 3 te kriterit te mesiperm (per armet) te jete jo me i hershem
se 30 dite nga data e hapjes se tenderit.”
III.4.2 B. O. E “Eurogjici Security” sh.p.k & “Global Security” sh.p.k. për plotësimin e këtij (pëer
armet) kriteri ka depozituar në portalin elektronik të prokurimeve dokumentacioni:
1. Vërtetim nr. E10 datë 10.04.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Shkodër;
2. Vërtetim nr. 1114 datë 26.08.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Shkodër;
3. Vërtetim nr. E17 datë 17.11.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Shkodër;
4. Vërtetim nr. 1866 datë 10.11.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Kukës;
5. Vërtetim nr. 413 datë 18.11.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Dibër;
- Ankimuesi bashkalidhur ankimimit të tij ka sjell dokumentacionin e sipërcituar me datë
07.01.2006.
III.4.3 Me datë 16.11.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, Nr. REF-15560-11-30-2015 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike të objekteve të OST Sh.a”, me fond limit 14.089.370 lekë pa TVSH, zhvilluar nё
datёn 07.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST Sh.a.)
III.4.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, për Autoritetin Kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik
zotëron të gjithë dokumentacionin e përcaktuar në dokumentat e tenderit.
Me dokumentacionin depozituar në sistemin e prokurimeve elektronike ankimuesi nuk e ka
përmbushur kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor duke mos e bërë të vlefshëm ofertën e tij
në lidhje me kriterin për armët, pasi referuar datës së zhvillimit të procedurës së prokurimit
07.01.2016 si dhe datave të vërtetimeve të DPQ-ve përkatëse të sipërcituar, këto vërtetime janë më
të hershme se 30 ditë nga data e hapjes së tenderit.
Gjithashtu, Komisioni sqaron se, nëse ankimuesi do të kishte pretendime mbi kriterin e sipërcituar,
atëherë, referuar nenit 63, pika 1.1, të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, në të cilin thuhet shprehimisht se: “Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit,
operatorët ekonomikë mund të ankohen pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e
publikimit të njoftimit të kontratës në faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik.”,
ankimuesi mund të ishte ankuar pranë autoritetit kontraktor duke kërkuar modifikimin e tij.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
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III.5. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000”
sh.p. për operatorët e tjerë ekonomikë Komisioni sjell në vëmëndje se Neni 63, pika 1 i LPP, kërkon
shprehimisht që ankimuesi, jo vetëm të ketë interes, por edhe të jetë dëmtuar realisht apo të
rrezikohet të dëmtohet nga vendimi që ka marrë autoriteti kontraktor. Në ato raste kur, operatori
ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar nga procedura e prokurimit,
atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të mbrojtur. Edhe në hipotezën se,
pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë pjesëmarrës në
procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk arrin të realizojë interesin e
tij të ligjshëm.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar
apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i drejtpërdrejtë
e real nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi i operatorëve të tjerë në atë procedurë
prokurimi.
Sa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” dhe “Nazeri 2000” sh.p.k për
operatorët e tjerë ekonomikë nuk do të merren në shqyrtim nga Komisioni.
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, shumicë votash
Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k, dhe “Nazeri
2000” për procedurën e prokurimit Procedurë e Hapur”, Nr. REF-15560-11-30-2015 “Loti
I me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve të OST Sh.a”, me fond limit
14.089.370 lekë pa TVSH , zhvilluar nё datёn 07.01.2016, nga autoriteti kontraktor,
Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST Sh.a.)
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.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 137; Datë 03.02.2016

Nr. 153 Prot; Datë 05.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Mendim kundër
Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik, Juliana Hoxha jam dakort pjesërisht me
dispozitivin e vendimit për sa i përket ofertës nënkosto të operatorëve ekonomik ankimues por nuk
jam dakort më mospërfshirjen në përllogaritje të pushimeve vjetore dhe festat zyrtare të kërkuara
këto në kriteret kualifikuese të autoritetit kontraktor, për procedurën e prokurimit me objekt “Loti
I me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve të OST Sh.a”, me fond limit
14.089.370 lekë pa TVSH , zhvilluar nё datёn 07.01.2016, nga autoriteti kontraktor, Operatori i
Sistemit të Transmetimit (OST Sh.a.).
Pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoj

I.1. Lidhur me përllogaritjen e ofertës ekonomike të operatëve ekonomik pjesëmarrës në procedurën
e prokurimit objekt shqyrtimi administrativ, vërej se:
I.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... .”
I.1.2. 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.
I.1.3. 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”.
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I.1.4 Në nenin 81 dhe 87 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 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%” ; “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. ” ;
Neni 92 i Kodit të Punës i ndryshuar parashikon shprehimisht se: Kohëzgjatja e pushimeve vjetore
është jo më pak se 4 javë kalendarike gjatë vitit të punës në vazhdim. Kur punëmarrësi nuk ka kryer
një vit pune të plotë, kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara përcaktohet në raport me
kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës.
Neni 93 “Data e Pushimeve Vjetore”
3) Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të vitit
pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje.
I.1.5. Nga shqyrtimi i Dokumenteve të Tenderit, Në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës” rezulton se
nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
{...}
i) Operatorët ekonomikë krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqesin Preventivin dhe
Analizën e Çmimit me përllogaritje konkrete, në të cilën të jenë përfshirë të gjitha
detyrimet ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë turni II, III, Shtesa per nje dite feste,
sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto armatimi, kosto uniforme, kosto ndërlidhje,
fitimin e shoqërisë etj.
Te gjitha ofertat ekonomike qe nuk kane perfshire ne masen e caktuar nga legjislacioni ne
fuqi, detyrimet e sipercituara, do te skualifikohen.

I.1.6. Sa mësipër, përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve, shpenzimet minimale për pajisjen e
punonjësve të shërbimit me uniformë të rregullt, pajisjen me armatim, municion dhe mjete speciale
sipas Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë. 01.04.2015 “Për Funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”, shpenzimet për ndërlidhjen(nëse kërkohet) si dhe fitimin
(minimal) sipas legjislacionit në fuqi, në përllogaritjen e kostos duhet të përfshihen dhe
shpenëzimet për lejes vjetore, ditët e festave e pushimet zyrtare në përputhje me ligjin nr.7961
datë 12.07.1995 Kodi i Punës, Kreu IX, Kohëzgjatja e punës dhe e pushimeve, neni 76 e vijues”
I.1.7. Nisur nga parakushti i mësipërm, vlerësoj se me ofertat e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës
nga përllogaritjet e kryera rezulton se, këta të fundit, nuk kanë respektuar dispozitat ligjore në fuqi
për shtesat mbi pagë për ditët e festave dhe pushimit javor, lejen vjetore në përputhje me bazën
ligjore të cituar mësipër, gjё qё sjell si pasojё faktin se kёto shoqёri, me ofertat ekonomike të
dorëzuara prej tyre, nuk mundësojnë dot kryerjen e këtij shërbimi duke respektuar të gjitha
dispozitat ligjore në fuqi sikundër citohen mesipër.
Kjo përputhet me qëndrimin kohërent të mbajtur në vazhdimësi duke vlersuar si të rëndesishme
përllogaritjen në funksion të respektimit të dispozitave ligjore në fuqi, të shtesave mbi pagë për ditët
e festave, pushimit javor, lejen vjetore bazuar në Kodin e Punës.
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I.1.8 Akoma më tej, theksoj faktin se autoriteti kontraktor duhet të mbajë në konsideratë
përcaktimin e numrit të rojeve për vendroje në përputhje dhe propërcion më kriteret e vendosuara
në dokumentat e tenderit. Pra kërkesa për respektim të legjislacionit të prokurimit publik si dhe
legjislacionit të posacëm që rregullon këtë sherbim (shpenzimeve për pagën e punonjësve, turnet
përkatëse armatimi, ditët e festive dhe pushimet zyrare etj.) duhet ti korespondojë gjithmon numrit
të rojeve për vendroje . Në rastin konkretë autoriteti kontraktor duhet të përcaktonte një numër me
të madh roje/vendroje për sherbimin e kërkuar më qëllim që përllogaritja e kostos në ofertat
ekonomike të operatoreve ekonomik pjesëmarrës të jetë në përputhje më të gjitha kërkesat dhe
specifikimet për shërbimin e kërkuar sipas nevojave e tij.
Rrjedhimisht, pretendimet e parashtruara prej operatorëve ekonomikë ankimues nuk qëndrojnë.

Anëtare
Juliana Hoxha
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