REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 124/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 09.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO-së i datës 02.02.2016 mbi
kualifikimin e operatorëve ekonomikë “NSS” sh.p.k. dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k. nga procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozime”, nr. REF-21746-01-15-2016, me objekt, “ROJE CIVILE
2016”, me fond limit 4.833.333 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë
26.01.2016, nga autoriteti kontraktor Universiteti i Sporteve të
Tiranës.
Shfuqizimi i vendimit mbi kualifikimin e shoqërive “Çullhaj”
sh.p.k., “Myrto Security” sh.p.k., “Leksi Security” sh.p.k., “NSS”
sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “International Security Albania”
sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k. dhe “Toni Security” sh.p.k.

Ankimues:

“International Security Albania” sh.p.k.
Bulevardi “Zogu i I-rë”, Pall. nr. 55/1, Shk. 1, Kati 2, Ap 9, Tiranë.
“Firdeus Security” sh.p.k.
Blv “Gjergj Fishta”, Pall. i ri përballë “Diplomat 2, K.3, H.1, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti i Sporteve të Tiranës
Rruga “Muhamet Gjollesha”, 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 relatorin e çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesve, 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 dhe më
pas kanë paraqitur ankesë 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.1. Në datën 15.01.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21746-01-15-2016, me objekt, “ROJE CIVILE
2016”, me fond limit 4.833.333 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 26.01.2016, nga autoriteti
kontraktor Universiteti i Sporteve të Tiranës.
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II.2. Në datën 26.01.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 02.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Global Security” sh.p.k.
“Lura Security” sh.p.k.
“Çullhaj” sh.p.k.
“Myrto Security” sh.p.k.
“Leksi Security” sh.p.k.
“NSS” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“International Security Albania” sh.p.k.
“Dea Security” sh.p.k.
“Toni Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Ballazhi” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k.
“Siguria” sh.p.k.
“Safe” sh.p.k.
“Firdeus Security” sh.p.k.
“Oktapus” sh.p.k.
“SSX” sh.p.k.
“Start 2000” sh.p.k.
“Arbana Sh.A.” sh.p.k.

0.00 Lekë (pa TVSH),
0.00 Lekë (pa TVSH),
4.306.163,00 Lekë (pa TVSH),
4.348.938,13 Lekë (pa TVSH),
4.361.657,99 Lekë (pa TVSH),
4.363.563,96 Lekë (pa TVSH),
4.363.582,02 Lekë (pa TVSH),
4.363.582,12 Lekë (pa TVSH),
4.363.582,18 Lekë (pa TVSH),
4.363.582,18 Lekë (pa TVSH),
4.363.582,19 Lekë (pa TVSH),
4.363.582,19 Lekë (pa TVSH),
4.363.582,19 Lekë (pa TVSH),
4.363.582,19 Lekë (pa TVSH),
4.363.582,19 Lekë (pa TVSH),
4.363.582,19 Lekë (pa TVSH),
4.363.582,19 Lekë (pa TVSH),
4.363.582,19 Lekë (pa TVSH),
4.363.583,10 Lekë (pa TVSH),
4.363.585,07 Lekë (pa TVSH),

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
skualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;
kualifikuar;

II.4. Në datën 08.02.2016, operatori ekonomik ankimues “International Security Albania”
sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton kualifikimin e shoqërive
“NSS” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k., duke pretenduar se ofertat ekonomike të tyre janë
nën koston minimale ligjore.
II.4.1. Në datën 09.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 86/11 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “International Security Albania” sh.p.k., duke e refuzuar
ankesën e tij.
II.4.2. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik ankimues “International Security Albania”
sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me
ankesën e paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 04.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton kualifikimin e shoqërive “Çullhaj” sh.p.k.,
“Myrto Security” sh.p.k., “Leksi Security” sh.p.k., “NSS” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k.,
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“International Security Albania” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k. dhe “Toni Security” sh.p.k., duke
pretenduar se ofertat ekonomike të tyre nuk përmbushin detyrimet minimale ligjore për
realizimin e këtij shërbimi.
II.5.1. Në datën 09.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 86/14 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.5.2. Në datën 17.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e
paraqitur në autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 18.02.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,

Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “International Security
Albania” sh.p.k. dhe “Firdeus Security” sh.p.k. se ofertat e operatorëve ekonomikë “Çullhaj”
sh.p.k., “Myrto Security” sh.p.k., “Leksi Security” sh.p.k., “NSS” sh.p.k., “Eurogjici Security”
sh.p.k., “International Security Albania” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k. dhe “Toni Security”
sh.p.k. janë nën koston minimale ligjore, 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 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.
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III.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”.
III.1.4. Në procedurën në fjalë, shërbimi i kërkuar nga autoriteti kontraktor është llogaritur të
kryhet për periudhën 10,5 muaj, në 2 (dy) vendroje, 9.14 roje, me shërbim 24 orë [turni I+II+III].
Në Dokumentat e Tenderit, shtojca 12 “Termat e Referencës” përcaktohet: “Objekti dhe qëllimi i
shërbimeve: Ruajtja dhe sigurimi i godinës dhe ambjenteve të Universitetit të Sporteve të Tiranës
me roje civile private për Vitin 2016. Qëllimi i kryerjes së shërbimit është parandalimi i çdo
tentative ose veprimi kriminal, që ka për objekt vjedhjen ose dëmtimin e pasurive të luajtshme
dhe të paluajtshme në objektet që Autoriteti Kontraktor ka në administrim. Kjo do të realizohet
nga Rojet Civile të cilat gjatë kryerjes së shërbimit do të: - Jenë të armatosur dhe me mjete të
tjera mbrojtëse; …”
III.1.5. Nisur nga kerkesat e mësipërme, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi
informacionin e paraqitur nga ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti
kontraktor, vlerëson se:
Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k. mbi ofertat e
shoqërive “Çullhaj” sh.p.k., “Myrto Security” sh.p.k., “Leksi Security” sh.p.k. gjykon se, fati i
këtyre shoqërive është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 02.02.2016, ku këto
shoqëri rezultojnë të skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi, e për më tepër, nga verifikimi i
informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si dhe nga shqyrtimi administrativ në KPP,
nuk rezulton që këta operatorë ekonomikë të jetë ankimuar në lidhje me këtë procedurë
prokurimi. Rrjedhimisht, pretendimet e mësipërme nuk do të merren në shqyrtim.
Lidhur me pretendimet e ankimuesve mbi ofertat e shoqërive “NSS” sh.p.k., “Eurogjici Security”
sh.p.k., “International Security Albania” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k. dhe “Toni Security”
sh.p.k., nga përllogaritjet e kryera rezulton se këta operatore, në përllogaritjen e ofertës së tyre,
nuk kanë respektuar dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe III-të,
detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% si dhe shpenzimet
për armatim, gjё qё sjell si pasojё qё ofertat ekonomike të tyre tё rezultojё nёn koston ligjore.
Sa më sipër:
 Pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “International Security Albania” sh.p.k. mbi
ofertat e shoqërive “NSS” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k. qendrojnë.
 Pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Firdeus Security” sh.p.k. mbi ofertat e
shoqërive “NSS” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “International Security Albania”
sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k. dhe “Toni Security” sh.p.k. qendrojnë.
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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, me shumicë votash

Vendos
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “International Security
Albania” sh.p.k. dhe “Firdeus Security” sh.p.k., për procedurёn e prokurimit “Kërkesë
për propozime”, nr. REF-21746-01-15-2016, me objekt, “ROJE CIVILE 2016”, me fond
limit 4.833.333 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 26.01.2016, nga autoriteti kontraktor
Universiteti i Sporteve të Tiranës.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 02.02.2016 mbi kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “NSS” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k., “International Security Albania”
sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k. dhe “Toni Security” sh.p.k.
3. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke skualifikuar operatorët ekonomikë “NSS” sh.p.k., “Eurogjici
Security” sh.p.k., “International Security Albania” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k. dhe
“Toni Security” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë ankimues “International Security Albania” sh.p.k. dhe “Firdeus Security”
sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 195 Prot.; Datë 15.02.2016;

Nr. 232 Prot.; Datë 17.02.2016;

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 me dispozitivin e
vendimit për sa i përket procedurës sw prokurimit me objekt: “Shfuqizimi i vendimit të KVO-së
i datës 02.02.2016 mbi kualifikimin e operatorëve ekonomikë “NSS” sh.p.k. dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k. nga procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21746-01-152016, me objekt, “ROJE CIVILE 2016”, me fond limit 4.833.333 lekë pa TVSH, zhvilluar në
datë 26.01.2016, nga autoriteti kontraktor Universiteti i Sporteve të Tiranës.
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. 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 shpenzimet 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.1.6. Në këto kushte, autoriteti kontraktor duhet të mbajë në konsideratë përcaktimin e numrit të
rojeve për vendroje në përputhje dhe proporcion më përfshirjen e të gjithë zërave të preventivit
në përllogaritjen e kostos. 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 konkret 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 gjithë zërat e
kërkuar në legjislacionin në fuqi duke përfshirë dhe shpenzimet 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 .

Anëtare
Juliana Hoxha
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