REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 112/2017
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 08.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi kualifikimin e ofertave të
operatorëve ekonomikë “Arbana” sh.a, “Bahiti-G” sh.p.k, “Leksi
Security”, “Snajper Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Res-03”
sh.p.k , “Myrto Security” sh.p.k, “Global Security” sh.p.k, “Ales”
sh.p.k, “G.S.E Security” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Firdeus
Security”, “S.S.X” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k nga procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65413-01-17-2017
me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të Prokurorisë rrethit
Kavajë”, me fond limit 2.631.577 lekë pa tvsh, e zhvilluar në datën
06.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Prokuroria Pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë Kavajë.

Ankimues:

“Internacional Security Albania” sh.p.k
Blv. “Zogu i Parë”, Pll. Nr. 55/1, Shkalla 1, Kati 2, Ap. 9, përballë
Cirkut Kombëtar, Tiranë
“Bahiti-G” sh.p.k
Lagjia “Aqif Pasha”, Rr. “Rinia”, Pall. 495/1, kati 3, Elbasan

Autoriteti Kontraktor:

Baza Ligjore:

Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë
Lagjia nr.5, Rr. “Unaza e Vjetër”, Kavajë
Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
1

914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave 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.1. Në datën 20.01.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65413-01-17-2017 me objekt: “Shërbimi privat i
sigurisë fizike të Prokurorisë rrethit Kavajë”, me fond limit 2.631.577 lekë pa tvsh, e zhvilluar në
datën 06.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.
II.2. Në datën 11.02.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
- “G.S.E Security”

1.999.221,00 lekë

I skualifikuar
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- “Arbana”
- “Bahiti-G”
- “Leksi Security”
- “Snajper Security”
- “Nazeri 2000”
- “Res-03”
- “Myrto Security”
- “Global Security”
- “Ales”
- “Aulona Pol 1”
- “Firdeus Security”
- “S.S.X”
- “Dea Security”
- “Internacional Security Albania”
- “Safe”
- “Ballazhi”
- “Trezhnjeva”

2.248.766,35
2.261.714,58
2.261.714,58
2.261.714,62
2.261.714,62
2.261.714,62
2.261.714,62
2.261.714,62
2.261.714,62
2.261.714,62
2.261.714,62
2.261.714,62
2.261.928,41
2.263.866,36
2.263.872,74
2.263.872,74
2.263.872.74

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

II.3. Në datën 11.02.2017 operatori ekonomik “Internacional Security Albania” sh.p.k. është
njoftuar përmes sistemit të prokurimeve elektronike për klasifikimin e operatorëve ekonomikë.
II.4. Në datën 13.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Internacional Security Albania” sh.p.k.,
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
Kundërshtojmë këtë vlerësim për arsye se rezulton se janë kualifikuar operatorë ekonomikë që kanë
paraqitur ofertë ekonomike nën kosto ligjore. Në dst është kërkuar shërbim për 319 ditë, pra për
periudhën 16 shkurt 2017 deri më 31 dhjetor 2017. Pra për këtë periudhë është kërkuar shërbim
sipas DST në ditë, nuk është kërkuar shërbim në muaj.
Të gjithë ofertuesit me ofertë ekonomike nën vlerën vlerën 2.263.866,00 lekë pa tvsh janë nën kosto
ligjore pasi nga përllogaritjet rezulton se janë ofertuar për 10.48-muaj dhe jo për 319-ditë shërbim
sic është kërkuar në DST.
II.5. Në datën 14.02.2017, me shkresën nr. 704/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Internacional
Security Albania ” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij
nga autoriteti kontraktor.
II.6. Në datën 21.02.2017, pala ankimuese “Internacional Security Albania” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.7. Në datën 11.02.2017 operatori ekonomik “Bahiti-G” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të
prokurimeve elektronike për klasifikimin e operatorëve ekonomikë.
II.8. Në datën 14.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Bahiti-G” sh.p.k., kundërshton vendimin
e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
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Sipas analizës së kostos të paraqitur edhe nëpërmjet sistemit të prokurimit public oferta jonë është
2.261.714,58 dhe jo 2.261.714 sa është vendosur nga ana juaj në sistem. Referuar analizës së
kostos së paraqitur nga ana jonë janë përfshirë të gjitha zërat ligjore minimale të lejuara me ligj si
dhe është respektuar me përpikmëri rekomandimi me shkresën e datës 01.04.2015 “Rekomandime
mbi mënyrën e e zhvillimit të procedurës së prokurimit për marrjen e shërbimit privat të ruajtjes
fizike”, të miratuar nga APP Tiranë dhe KPP Tiranë, ku operatorët ekonomikë duhet me
domosdoshmëri në përllogaritjen e zërave ligjore të marrin parasysh edhe dy shifra pas presjes
shjetore, argumetim ligjor ky që nuk është respektuar nga operatori ekonomik “Arbana” sh.a i
kualifikuar nga ana juaj, I cili ka paraqitur një ofertë ekonomike me të ulët se oferta jonë në vlerën
2.248.766 lekë pa tvsh.
Pra oferta jonë ekonomike është në limitet ligjore të lejuara me ligj, ndërsa oferta e operatorit
ekonomik “Arbana” sh.a e cila është më e ulët se oferta jonë ekonomike është e parashikuar nën
kostot ligjore të përcaktuara dhe si e tillë duhet të skualifikohet.
II.9. Në datën 15.02.2017, me shkresën nr. 710/1 prot, operatori ek onomik ankimues “Bahiti-G”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.10. Në datën 20.02.2017, pala ankimuese “Bahiti-G” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.11. Nëpërmjet shkresave nr. 830/1 prot., datë 23.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 249/2 në
datën 24.02.2017 dhe nr. 872/1 prot., datë 27.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 255/2 në datën
24.02.2017 me objekt “Informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit dhe trajtimin e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Internacional Security Albania”
sh.p.k për kundërshtimin e kualifikimit të operatorëve ekonomikë “Arbana” sh.a, “Bahiti-G”
sh.p.k, “Leksi Security” sh.p.k, “Snajper Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k, “Res-03” sh.p.k,
“Myrto Security” sh.p.k, “Global Security” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “Aulona Pol 1” sh.p.k, “Firdeus
Security” sh.p.k, “S.S.X” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k si dhe të operatorit ekonomik ankimues
“Bahiti-G” për kundërshtimin e kualifikimit të operatorit ekonomik “Arbana” sh.a me arsyetimin
“ofertë ekonomike nën kosto ligjore” Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Specifikimet Teknike ” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
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Të dhëna për shërbimin e kërkuar
-

-

Vendroja për Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë, adresa: Rr."Unaza e
Vjatër", nr. 5 Kavajë, 1 (një) vendroje, me 4,8 (katër presje tetë) roje, për 319 (treqind e
nëntëmbëdhjetë ) ditë.
Numri i rojeve për të realizuar shërbimin 4.8 roje me 1 vendroje sipas turneve, në Prokurorinë
Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.
Rojet duhet të jenë të pajisur me armë.

III.1.2. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Shërbimi privat i sigurisë fizike, të Prokurorisë Prane Gjykates se Shkalles se Pare Krujë
Nr.

Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi privat i sigurisë
fizike, të Prokurorisë Pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
Kavajë

Periudha
në ditë
319 ditë

Nr. Rojeve

Nr.Vendroje

4,8

1

Turnet/Vendroje

1 (T1+T2+T3)

Afatet e ekzekutimit:
Afatet e ekzekutimit, janë 319 ditë, nga data 16.02.2017 deri më 31.12.2017
III.1.3. 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.1.4. 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.1.5. 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
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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.1.6. 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.1.7. 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
ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “Snajper Security” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k,
“Res-03” sh.p.k , “Myrto Security” sh.p.k, “Global Security” sh.p.k, “Ales” sh.p.k, “Aulona Pol 1”
sh.p.k, “Firdeus Security”, “S.S.X” sh.p.k dhe “Dea Security” sh.p.k në total janë në koston e lejuar
ligjore pasi ofertat e paraqitura 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 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.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Internacional Security Albania” sh.p.k nuk qëndron.
III.1.8. Ndërkohë ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “G.S.E Security” sh.p.k, “Arbana”
sh.a, “Bahiti-G” sh.p.k dhe “Leksi Security” sh.p.k në total janë nën koston e lejuar ligjore pasi
ofertat e paraqitura është përllogaritur jo në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga legjislacionin
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 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.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Internacional Security Albania” sh.p.k qëndron.
Ndërsa lidhur me pretendimin e ankimuesit “Bahiti-G” sh.p.k mbi kualifikimin e operatorit
ekonomik “Arbana” sh.a Komisioni referuar gjykimit më sipër në pikën III.1. e në vijim ka
arsyetuar se oferta ekonomike e këtij operatori është nën koston e lejuar ligjore.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Bahiti-G” sh.p.k qëndron.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Bahiti-G” sh.p.k për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-65413-01-17-2017 me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë
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fizike të Prokurorisë rrethit Kavajë”, me fond limit 2.631.577 lekë pa tvsh, e zhvilluar në datën
06.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.
2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Internacional Security Albania” sh.p.k, për
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorëve ekonomikë
“Arbana” sh.a, “Bahiti-G” sh.p.k dhe “Leksi Security” sh.p.k” duke i skualifikuar këta
operatorë.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
6. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori ekonomik
“Bahiti-G” sh.p.k.
7. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 249 Protokolli; Datë 20.02.2017
Nr. 255 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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