KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 107/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 06.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave për skualifikimin e operatorit ekonomik “Leksi
Security” sh.p.k në procedurën e prokurimit “Kërkesë për
propozim”, me Nr. Ref-65798-01-25-2017, me objekt:
“Ruajtja dhe Sigurimi i Godinës së Inspektoratit të Lartë të
Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të
Interesit me Roje Objekti për 24 orë për periudhën 24 Shkurt31 Dhjetor 2017”, me fond limit 2.500.000 leke pa tvsh,
zhvilluar nё datёn 06.02.2017, nga autoriteti kontraktor,
Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive
dhe Konfliktit të Interesit, Tiranë.”
“Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave për kualifikimin e operatorëve ekonomikë të cilët
kanë paraqitur ofertë ekonomike më të ulët se ajo e shoqërisë
“SSX” sh.p.k në procedurën e mësipërme të prokurimit.”
“Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave për skualifikimin e 16 operatorëve ekonomikë të
cilët kanë paraqitur ofertë ekonomike më të ulët se ajo e
shoqërisë “Aulona Pol 1” sh.p.k në procedurën e mësipërme të
prokurimit.”

Ankimues:

“Leksi Security” sh.p.k
Rruga Barikadave, Pallati Albtoronto, Kati III,
Tiranë
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“SSX” sh.p.k
Rruga “5 Maji”, brenda ish ndërmarrjes kimike
Tiranë

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

Autoriteti kontraktor:

Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive
dhe Konfliktit të Interesit,
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 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.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 27.01.2017 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim”, me Nr. Ref-65798-01-25-2017, me objekt: “Ruajtja dhe Sigurimi i Godinës së
Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit me
Roje Objekti për 24 orë për periudhën 24 Shkurt-31 Dhjetor 2017”, me fond limit
2.500.000 leke pa tvsh, zhvilluar nё datёn 06.02.2017, nga autoriteti kontraktor,
Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit,
Tiranë.
II.2. Në datën 10.02.2017 KVO-ja ka përfunduar vlerësimin e ofertave në sistemin e
elektronik të prokurimeve. Ofertuesit janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më poshtë:
1. “Toni Security” sh.p.k
2. “Leksi Security” sh.p.k
3. “Balili Ko” sh.p.k
4. “Snajper Security” sh.p.k
5. “Trezhnjeva” sh.p.k
6. “Eurogjici Security” sh.p.k
7. “Nazeri 2000” sh.p.k
8. “Res-03” sh.p.k
9. “Ballazhi” sh.p.k
10. “A-2000” sh.p.k
11. “Global Security” sh.p.k
12. “Safe” sh.p.k
13. “Oktapus Security” sh.p.k
14. “Cullhaj” sh.p.k
15. “Fideus Security” sh.p.k
16. “Oktapus” sh.p.k
17. “Internacinal Security Albania” sh.p.k
18. “Start 2000” sh.p.k
19. “Flena RB” sh.p.k
20. “NSS” sh.p.k
21. “Arbana Sh.A” sh.p.k
22. “Dea Security” sh.p.k
23. “Ales” sh.p.k
24. “SSX” sh.p.k
25. “Aulona Pol 1” sh.p.k
26. “GSE Security” sh.p.k

2.200.455,79
2.201.287,09
2.201.287,09
2.201.287,11
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,13
2.201.287,58
2.202.118,47
2.205.603,38
2.205.603,38
2.205.603,38
2.280.508,59

lekë, skualifikuar
lekë, skualifikuar
lekë, skualifikuar
lekë, skualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, skualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, kualifikuar
lekë, skualifikuar

Operatori ekonomik “Leksi Security” sh.p.k rezulton i skualifikuar me argumentin:
“Shpsf “Leksi Security” shpk skualifikohet pasi: Në përllogaritjen e ofertës shoqeria ka
gabuar dhe konkretisht si me poshte: Oferta e paraqitur eshte 2 201 289.09 lekë pa tvsh.
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Duhet llogaritur 4.8 x 44.960.93 x 10.2 = 2 201 287.13 lekë Llogaritur më pak 0.04 lekë
fond page dhe sigurime shoqerore.”
II.3. Në datën 13.02.2017 operatori ekonomik ankimues “Leksi Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e
mësipërme e prokurimit.
II.3.1. Në datën 14.02.2017 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, nëpërmjet
shkresës nr. 540/2 prot., duke e refuzuar ankesën.
II.3.2. Në datën 20.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e tij.
II.4. Në datën 16.02.2017 operatori ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k ka depozituar ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Ankimuesi kundërshton kualifikimin e ofertuesve të cilët kanë
paraqitur ofertë ekonomike më të vogël se e tij me pretendimin se janë oferta nën koston
ligjore.
II.4.1. Në datën 17.02.2017, nëpërmjet shkresës nr. 588/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën.
II.4.2. Në datën 20.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 14.02.2017 operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Ankimuesi kundërshton kualifikimin e 16 operatorëve
ekonomikë të cilët kanë paraqitur ofertë ekonomike më të ulët se ajo e shoqërisë “Aulona
Pol 1” sh.p.k në procedurën e mësipërme të prokurimit me argumentin se janë oferta nën
koston ligjore
II.5.1. Në datën 17.02.2017, nëpërmjet shkresës nr. 563/2 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën.
II.5.2. Në datën 21.02.2017 operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.
II.6. Në datat 24.02.2017 dhe 28.02.2017 janë protokolluar në Komisionin e Prokurimit
Publik përkatësisht me nr. 247/2 prot., e nr. 253/2 prot., shkresat e autoritetit kontraktor
Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Tiranë
nr. 701 prot., datë 23.02.2017 dhe nr. 717 prot., datë 28.02.2017 prot., ku jepen informacion
mbi zhvillimin e procedurës së mësipërme të prokurimit dhe 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
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Leksi Security” sh.p.k për
skualifikimin e tij të padrejtë nga procedura e mësipërme e prokurimit, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Operatori ekonomik “Leksi Security” sh.p.k rezulton se është skualifikuar me
argumentin e mëposhtëm:
“Shpsf “Leksi Security” shpk skualifikohet pasi: Në përllogaritjen e ofertës shoqeria ka
gabuar dhe konkretisht si me poshte: Oferta e paraqitur eshte 2 201 289.09 lekë pa tvsh.
Duhet llogaritur 4.8 x 44.960.93 x 10.2 = 2 201 287.13 lekë Llogaritur më pak 0.04 lekë
fond page dhe sigurime shoqerore.”
III.1.2. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” të dokumentave të tenderit,
paragrafi i fundit rezulton se është kërkuar:
”Operatorët ekonomikë krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqesin Preventivin mujor
te shpenzimeve dhe Analizën e Çmimit me përllogaritje konkrete sipas legjislacionit ne fuqi.
Autoriteti kontraktor do te skualifikoje te gjithe operatoret qe kane paraqitur vlerat e zerave
te lartpermendur ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi.”
III.1.3. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike ” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet se:
”Shërbimet do të kryhen për 24 orë me roje në: Godinën e Inspektoratit të Lartë të
Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit (një vend roje) me
adresë: Rruga ”Reshit Çollaku”, Tiranë.
Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesavet
do të ruhet nga roje private (një vend roje), për 24 orë; ditën e Shtunë dhe ditën e Dielë
plus festat zyrtare sherbimi do të kryhet pa ndërprerje 24 orë.
- Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e sherbimit të ruajtjes, mjete
komunikimi.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi. »
III.1.4. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Ruajtja dhe Sigurimi i Godinës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të
Pasurive dhe Konfliktit të Interesave me Roje Objekti për 24 orë, 7 ditë të javës.
Nr.

Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurimit te godines se
ILDKPKI-se me roje
objekti 24 ore per
periudhen 24 Shkurt 31 Dhjetor 2017

Periudha

10.2
muaj

Nr. Rojeve

4.8 roje

Nr.i Vendrojeve

Turnet/Vendroje

1

(T1+T2+T3)
7ditë ne jave
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Afatet e ekzekutimit:Shërbimi do të kryhet për periudhën 24 Shkurt – 31 Dhjetor 2017.
III.1.5. 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.1.6. 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.1.7. 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.1.8. 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.1.9. 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.1.10. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar, 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 “Leksi Security” sh.p.k, në total, nuk
mjafton për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё
ruajtjes me roje, sic parashikohet aktet ligjore dhe nëligjore në fuqi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
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III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “SSX” sh.p.k për skualifikimin e operatorëve
ekonomikë të cilët kanë paraqitur ofertë ekonomike më të ulët se ajo e shoqërisë ankimuese
sh.p.k, pasi, sipas tij, kanë paraqitur oferta nën koston ligjore, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.2.1. Në ankesën e depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik, shoqëria “SSX” sqaron
se: “[...] Në pikën 3 të njoftimit të kontratës është përcaktuar ruajtja dhe sigurimi i godinës
së ILDKPKI-së me roje objekti 24 orë për periudhën 24.2.2017-31.12.2017. Kjo periudhë
është 311 ditë kalendarike ose 10.22 muaj dhe jo 10.2 muaj sic pretendon AK-ja. [...]
Kërkojmë skualifikimin e oferts së shoqërive “Trezhnjeva” sh.p.k, “Eurogjici Security”
sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Res-03” sh.p.k, “Ballazhi” sh.p.k, “A-2000” sh.p.k, “Global
Security” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Oktapus Security” sh.p.k, “Cullhaj” sh.p.k, “Firdeus
Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “International Security Albania” sh.p.k, “Start 2000”
sh.p.k, “Flena RB” sh.p.k, “NSS” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k, për arsye se janë oferta
nën koston ligjore.”
III.2.2. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, paragrafi i fundit rezulton se është
kërkuar:
Operatorët ekonomikë krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqesin Preventivin mujor
te shpenzimeve dhe Analizën e Çmimit me përllogaritje konkrete sipas legjislacionit ne fuqi.
Autoriteti kontraktor do te skualifikoje te gjithe operatoret qe kane paraqitur vlerat e zerave
te lartpermendur ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi.
III.2.3. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike ” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet se:
”Shërbimet do të kryhen për 24 orë me roje në: Godinën e Inspektoratit të Lartë të
Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit (një vend roje) me
adresë: Rruga ”Reshit Çollaku”, Tiranë.
Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesavet
do të ruhet nga roje private (një vend roje), për 24 orë; ditën e Shtunë dhe ditën e Dielë
plus festat zyrtare sherbimi do të kryhet pa ndërprerje 24 orë.
- Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e sherbimit të ruajtjes, mjete
komunikimi.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi. »
III.2.4. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Ruajtja dhe Sigurimi i Godinës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të
Pasurive dhe Konfliktit të Interesave me Roje Objekti për 24 orë, 7 ditë të javës.
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Nr.

Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurimit te godines se
ILDKPKI-se me roje
objekti 24 ore per
periudhen 24 Shkurt 31 Dhjetor 2017

Periudha

10.2
muaj

Nr. Rojeve

4.8 roje

Nr.i Vendrojeve

Turnet/Vendroje

1

(T1+T2+T3)
7ditë ne jave

Afatet e ekzekutimit:Shërbimi do të kryhet për periudhën 24 Shkurt – 31 Dhjetor 2017.
III.2.5. 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.2.6. 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.2.7. 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.2.8. 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.2.9. 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”.
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III.2.10. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar si dhe kërkesat e përcaktuara në dokumentat e
tenderit nga autoriteti kontraktor, pas përllogaritjeve të kryera, Komisioni i Prokurimit
Publik konstaton se në total, ofertat ekonomike të shoqërive “Trezhnjeva” sh.p.k, “Eurogjici
Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Res-03” sh.p.k, “Ballazhi” sh.p.k, “A-2000” sh.p.k,
“Global Security” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Oktapus Security” sh.p.k, “Cullhaj” sh.p.k,
“Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “International Security Albania” sh.p.k, “Start
2000” sh.p.k, “Flena RB” sh.p.k, “NSS” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k nuk janë nën
koston e lejuar ligjore dhe 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 %, e rrjedhimisht këto oferta
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.
Përsa i përket argumentit të dhënë nga ankimuesi dhe periudha nga 24.2.2017 deri
31.12.2017 është 311 ditë kalendarike ose 10.22 muaj dhe jo 10.2 muaj, në shtojcën 12
“Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”, të dokumentave të procedurës së prokumrit të
publikur në SPE, rezulton se autoriteti kontraktor ka specifikuar periudhën e kryerjes së
shërbimit për 10.2 muaj.
Referuar nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, ku parashikohet: “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 dokumentat e tenderit...”,
operatorët ekonomikë kanë detyrimin ligjor të përgatisin ofertat e tyre në përputhje me
kërkesat dhe specifikimet e parashikuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit,
ndaj dhe përllogaritjet ofertave ekonomike për periudhën 10.2 muaj është bërë konform
kërkesave të autoritetit kontraktor.
K.P.P. gjykon se në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte pretendime në lidhje
me kërkesat e dokumentave të tenderit, ka patur në dispozicion momentin procedurial të
paraqitjes së ankesës në lidhje me pretendimet e tij parashikuar nga neni 63 pika 1/1 e LPP.
Në nenin 63 pika 1/1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet 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. Me marrjen e
ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit,
derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3
ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit
kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën
6 e në vijim të këtij neni”. Gjithashtu, kuadri ligjor parashikon një sërë elementësh si
garanci për operatorët ekonomikë të cilët kanë paqartësi në lidhje me intepretimin e
kërkesave të autoritetit kontraktor dhe/ose mënyrës së plotësimit të kritereve kualifikuese.
Në rast se operatori ekonomik ankimues do të kishte paqartësi në lidhje mbi plotësimin e
kërkesës së mësipërme, ka në dispozicion momentin procedurial të paraqitjes së kërkesës
për sqarime pranë autoritetit kontraktor deri në pesë ditë para dorëzimit të ofertave
parashikuar nga neni 42 i LPP-së. Në nenin 42, pika 1 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
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Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se “ […] Ofertuesi i mundshëm mund të
kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i
përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator
ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të
dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga
depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga
operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin
përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit […]”.
Përsa më sipër pretendimet e operatorit ekonomik “SSX” sh.p.k nuk qëndrojnë.

III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit
Publik, operatori ekonomik pretendon kualifikimin e padrejtë të shoqërive “Eurogjici
Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Res-03” sh.p.k, “Ballazhi” sh.p.k, “A-2000” sh.p.k,
“Global Security” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Oktapus Security” sh.p.k, “Cullhaj” sh.p.k,
“Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “International Security Albania” sh.p.k, “Start
2000” sh.p.k, “Flena RB” sh.p.k, “NSS” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k, duke mos
përmendur shoqërinë “Trezhnjeva” sh.p.k e cila rezulton e kualifikuar nga Komisioni i
Vlerësimit të Ofertave dhe ka paraqitur ofertë ekonomike më të ulët se ajo e ankimuesit.
III.3.2. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i
ndryshuar, “Të drejtat e personit të interesuar” parashikon se: “Çdo person, që ka ose ka
pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet
nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta
kundërshtojë vendimin.”
III.3.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një person fizik apo juridik, kur dorëzon
një ankim, duhet të paraqesë (argumentojë) se të drejtat e tij të mbrojtura nga legjislacioni
janë dëmtuar si rezultat i një vendimi, mase apo të ndonjë veprimi tjetër zyrtar nga ana e një
autoriteti kontraktor. Nëse ai dështon në sa më sipër, atëherë ankimi në KPP është i
papranueshëm.
Neni 63, pika 1 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.
Duke analizuar rastin në shqyrtim, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, pretendimet e
operatorit ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k nuk legjitimohen pasi, interesi i tij i
ligjshëm, nuk ka sesi të dëmtohet nga dështimi i operatorëve ekonomikë “Eurogjici
Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Res-03” sh.p.k, “Ballazhi” sh.p.k, “A-2000” sh.p.k,
“Global Security” sh.p.k, “Safe” sh.p.k, “Oktapus Security” sh.p.k, “Cullhaj” sh.p.k,
“Firdeus Security” sh.p.k, “Oktapus” sh.p.k, “International Security Albania” sh.p.k, “Start
2000” sh.p.k, “Flena RB” sh.p.k, “NSS” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k në këtë procedurë
prokurimi. Edhe në hipotezën se pretendimet e tij qëndrojnë, operatori ekonomik
“Trezhnjeva” sh.p.k, i renditur me ofertë me vlerë më të ulët se ajo e ankimuesit, rezulton i
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kualifikuar në procedurën e mësipërme të prokurimit dhe ndaj tij nuk është ngritur asnjë
pretendim, e si rrjedhim, trajtimi i pretendimeve të ngritura ndaj operatorëve ekonomikë
objekt ankimimi nuk sjell ndonjë interes në favor të tij.
Rrjedhimisht, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues nuk legjitimohet.

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, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Leksi Security”
sh.p.k, “SSX” sh.p.k dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me Nr. Ref-65798-01-25-2017, me objekt: “Ruajtja dhe
Sigurimi i Godinës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive
dhe Konfliktit të Interesit me Roje Objekti për 24 orë për periudhën 24 Shkurt-31
Dhjetor 2017”, me fond limit 2.500.000 leke pa tvsh, zhvilluar nё datёn 06.02.2017,
nga autoriteti kontraktor, Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive
dhe Konfliktit të Interesit, Tiranë.
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. 247 Protokolli,
Datë 20.02.2017

Nr. 250 Protokolli,
Datë 20.02.2017

Nr. 253 Protokolli,
Datë 21.02.2017

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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