REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
Adresa: Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr.3, Kati II, Tirane, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 851

Nr.646/3 prot
Lënda:
Drejtuar:

Tiranë, më 09.07.2013
Vendim
Operatorit Ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
Adresa: Rr. “Adem Jashari”, Lagj.8, H.10, Pall.4, Ap.3

TIRANË
Dega e Doganës Elbasan
ELBASAN
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore: Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, neni,
19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007
“Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,i
ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 445, datë 11.7.2012 “Për
përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji nr. 7961, datё
12.07.1995 “Kodi i Punёs”, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1114,dt.
30.7.2008 “Për disa çështje në zbatim të ligjit nr.7703, dt.11.5.1993 “Për
sigurimet shoqërore në RSH”, Urdhri i Ministrit të Brendshëm nr. 3644,
dt. 07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në kryerjen e shërbimit ndaj të
tretëve”, Urdhri nr. 1490, dt. 21.06.2001 të Ministrit të Rendit Publik
“Për përcaktimin e uniformës së punonjësve të sh.r.s.f-ve”.
Në datën 09.07.2013 Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të Kryetarit dhe
anëtarëve Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në shqyrtim ankesën nr. 646
prot., datë 23.05.2013, të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për procedurёn
e prokurimit: “Kerkesë për Propozime”, me objekt: “Për ruajtjen Fizike të Objektit të
degës së doganës Elbasan me Roje Objekti”, me fond limit 1.171.870 Lekë (pa TVSH), i
zhvilluar nё datёn 02.05.2013, nga autoriteti kontraktor, Dega e Doganës Elbasan.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë
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në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar.
Në këto kushte ankesa i nënshtrohet juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i saj është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:


Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe
më pas ka 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.



Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor si
dhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

Nga shqyrtimi i ankesës dhe dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik
ankimues u konstatua si vijon:


Në datën 22.04.2013 është publikuar, në faqen e internetit të Agjencisë së
Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kerkesë për Propozime”, me objekt:
“Për ruajtjen Fizike të Objektit të degës së doganës Elbasan me Roje Objekti”, me
fond limit 1.171.870 Lekë (pa TVSH).



Në datën 02.05.2013, është zhvilluar procedura e sipërcituar nga autoriteti
kontraktor, Dega e Doganës Elbasan.



Në datën 12.05.2013, operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e
mësipërme të prokurimit, janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar
të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas
shqyrtimit të dokumentacionit përkatës, kreu vlerësimin, duke vendosur si vijon:
“Hoxha” sh.p.k., me ofertë 1.001.392,15 lekë (pa TVSH), i kualifikuar;
“Eurogjici Security” sh.p.k., me ofertë 1.001.408 lekë (pa TVSH), i skualifikuar;
“Hoxha Security” sh.p.k., me ofertë (pa TVSH) 1.165.139,5 i skualifikuar;



Në datën 13.05.2013 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga kjo procedurë, si
dhe duke kërkuar skualifikimin e operatorit “Hoxha” sh.p.k.



Në datën 22.05.2013 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 553/1 prot., datë
21.05.2013 i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke refuzuar
ankesën.
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Në datën 23.05.2013 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik duke kundërshtuar skualifikimin e tij
nga ana e autoritetit kontraktor me pretendimin se:
a) Nuk plotëson kriteret e veçantë shkronja “c”, kapaciteti teknik pika 2, pasi
në vërtetimin e policisë së qarkut Elbasan vërtetohet se ky operator
ekonomik nuk ka leje armë brezi por vetëm një pistoletë me silenciator
paralizues;
b) Referuar vertetimit nr. 1748 prot., datë 26.04.2013 dhe formularëve të
punësimit rezulton se shoqëria juaj ka shmangur detyrimet tatimore të
paraqitur sipas jush për punonjësit Z. Sh. L. dhe Z. F. C. të punësuar në
datë 27.04.2013;
c) Nuk plotëson kriteret e veçanta, kapaciteti teknik, pika 4, pasi shoqëria juaj
nuk ka minimalisht 8 punonjës të certifikuar që të jenë të përfshirë për cdo
muaj për periudhën Janar-Mars 2013 edhe në formularët Esig 025.a
(listëpagesat).

Gjithashtu ankimuesi pretendon skualifikimin e operatorit ekonomik “Hoxha” sh.p.k pasi
ka paraqitur ofertë nën koston ligjore të lejuar.


Nё datёn 03.06.2013 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr. 32 prot., datë
19.04.2013 ka paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik tё gjithё
informacionin e kёrkuar nё lidhje me procedurën e mësipërme të prokurimit, ku ka
pasqyruar procesin e shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, si dhe argumentimet
përkatëse mbi pretendimet e operatorëve ekonomikë.
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëlidhur dërguar nga operatori ekonomik
ankimues, si dhe të dokumentave të dërguara nga autoriteti kontraktor;
Arsyetoi:
Në lidhje me pretendimin e parë të operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k. Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 53,
pika 3 përcaktohet : “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.”;
(ii) Referuar Shtojcës 7, Kapacitetit teknik shkronja “c” kërkohet:
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Vërtetim nga drejtoria e policisë së qarkut Elbasan shoqëruar dhe me listën
emërore, ku të jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë, për punonjësit e
licensuar, numri i armëve në përdorim, salla operative etj. Operatori ekonomik
duhet të ketë 6 punonjës të licensuar për ushtrim profesioni, 1 leje armë krahu
dhe 1 leje armë brezi.
(iii)Operatori ekonomik ankimues ka paraqitur për plotësimin e këtij kriteri Vërtetim
Nr. 1748, datë 26.04.2013 në të cilin citohet: [.....], “Eurogjici Security”sh.p.k për
vitin 2012 e në vazhdim, operon në qarkun e Elbasanit dhe ka 21 (njëzet e një)
punonjës të licensuar, tre armë krahu, një pistoletë me silenciator paralizuese, ka
sallë operative me grup të gatshëm dhe ka shlyer të gjitha detyrimet financiare
ndaj DPQ Elbasan për vitin 2012.
gjykon se, operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., referuar vërtetimit lëshuar nga
DPQ Elbasan ka plotësuar kriteret e kërkuara, përvec kriterit për 1 leje armë brezi të
shoqëruar me vërtetim.
Përsa më sipër, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi nuk qëndron.
Lidhur me pretendimin e dytë për shmangien e detyrimeve tatimore për punonjës të
vecantë, Komisioni Prokurimit Publik sqaron se është kopetencë e organeve tatimore
ndjekja e zbatimit të legjislacionit në fuqi lidhur me këtë ceshtje.
Gjithashtu sqarojmë se pagimi i detyrimeve tatimore dhe sigurimeve shoqërore është
kërkesë e përcaktuar në kriteret e përgjithshme për kualifikim, kriter i cili është plotësuar
nga operatori ekonomik
Përsa më sipër, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi qëndron.

Në lidhje me pretendimin e tretë të operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k. Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Referuar Shtojsës 6, pika 2 te Kriteret e Vecanta për kualifikim, pika c kapaciteti
teknik kërkohet: Shoqëria duhet të ketë të punësuar jo më pak se 8 (tetë) punonjës
ku të jenë të përfshirë dhe stafi i shoqërisë (Administrator, Drejtues Teknik,
Përgjegjës Shërbimi), për cdo muaj për periudhën Janar 2012 - Mars 2013,
vërtetuar me: Vërtetim lëshuar nga administrata tatimore dhe Formularët esig
025.a, për periudhën 3 mujore (janar 2013 - mars 2013), ku të jenë përfshirë edhe
punonjësit e certifikuar.
(ii) Operatori Ekonomik për plotësimin e këtij kriteri ka paraqitur:
Vërtetimet e lëshuara nga administrata tatimore: Nr. 594/2, datë 25.01.2012,
Vërtetim Nr. 170/1, datë 10.01.2012, Vërtetim Nr. 2641/1, datë 20.03.2012 si dhe
Vërtetim Nr. 4134/1, datë 26.04.2012, ku janë përfshirë jo me pak se 6 punonjës të
certifikuar.
Formularët E-sig 025.a për periudhën Janar-Mars 2013, ku janë perfshirë
punonjësit e mësipërm.
Certifikatat për punonjësit të cilët figurojnë dhe në listëpagesat e paraqitura.
(iii)Neni 46/1 operatoret ekonomike, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
duhet të klasifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
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autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim
me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jo diskriminuese.
Gjykon se Operatori Ekonomik ankimues ka plotësuar kriterin sipas DT-ve.
Përsa më sipër, pretendimi i parashtruar nga ankimuesi qëndron.

Në lidhje me pretendimin e katërt te operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k. Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Në VKM-në nr. 445, datë 11.7.2012 “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 21.000 (njëzet 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 121 (njëqind e njëzet e një) lekë”.
(ii) Në nenin 81 të “Kodit të Punës” parashikohet: “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)Referuar pikës III.3 të VKM-së nr.1114, dt. 30.07.2008 “Për disa çështje në zbatim
të ligjeve nr.7703, dt.11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, kontributi i
detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar
nga pjesa e punëdhënësit të jetë 16,7% dhe pjesa e të punësuarit 11.2%”.
(iv) Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore
e shëndetësore, në koston për një roje në muaj duhen përfshirë edhe shpenzimet
minimale të armatimit (për një armë të gjatë krahu) sipas Urdhrit 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, mbështetur në urdhrin nr. 1490, dt.21.06.2001 të
Ministrit të Rendit Publik “Për përcaktimin e uniformës së punonjësve të sh.r.s.fve”; shpenzimet e ndërlidhjes si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit tatimor.
(v) Nga shqyrtimi i Dokumentave tё Tenderit, Shtojcёs 1 “Formulari i Ofertës”,
Shtojcёs 8, Specifikimeve Teknike dhe Shtojcёs 10 “Shёrbimet dhe Grafiku i
Ekzekutimit”, “Shërbimi i ruajtjes me roje të kryhet në 1 (një) vendroje, me 3
turne, me 5 punonjës shërbimi, për 7 muaj. Rojet duhet të jenë të pajisur me armë,
të kenë në përdorim radio komunikimi për realizimin e shërbimit të ruajtjes dhe të
jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi.
(vi) “Hoxha” sh.p.k ka paraqitur ofertë 1.001.392,15 lekë (pa TVSH).
Komisioni Prokurimit Publik gjykon se operatori ankimues ka paraqitur ofertë nën koston
ligjore.
Përsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit qёndron.
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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 nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,

Vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatorit ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k. për procedurёn e prokurimit me objekt: “Për ruajtjen Fizike të Objektit të
degës së doganës Elbasan me Roje Objekti”, me fond limit 1.171.870 Lekë (pa
TVSH), i zhvilluar nё datёn 02.05.2013, nga autoriteti kontraktor, Dega e Doganës
Elbasan.
2. Autoriteti Kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit
ekonomik ”Hoxha” Sh.p.k.
3. Autoriteti Kontraktor të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke
skualifikuar operatorin “Hoxha”sh.p.k
4. Autoriteti Kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit në fjalë për mungesë
konkurrence.
5. Autoriteti Kontraktor, brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e ketij vendimi duke dokumentuar veprimet e kryera.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
7. Palët kanë të drejtë që, kundër këtij vendimi, të bëjnë padi për shqyrtim të
mosmarrëveshjes administrative në gjykatën përkatëse.

Relator: V. Kadesha
KRYETAR

LEALBA

PELINKU
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