KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 931/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 06.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave për kualifikimin e e ofertuesve të tjerë pjesëmarrës
në procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr.
REF-27032-03-04-2016, me objekt “Shërbim me roje civile
për Shërbimin Social Shtetëror”, Loti I, me fond limit
2.224.177 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 14.06.2016, nga
autoriteti kontraktor, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë
Tiranë.”
“Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të
Ofertave për skualifikimin e operatorit ekonomik “N.S.S”
sh.p.k, në procedurën e mësipërme të prokurimit.”

Ankimues:

“Cullhaj” sh.p.k
Rruga “Ilia Shyti”, Ndërtësa 20, H.1, Njësia Bashkiake nr.3,
Tiranë

“N.S.S” sh.p.k
Bulevardi “Zogu I”, Ndërtesa 53, Kati 3
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë 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
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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.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 07.03.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur” me Nr. REF-27032-03-04-2016, me objekt: “Loti I: Shërbim me roje civile për
Shërbimin Social Shtetëror”, me fond limit 2.224.177 (dy milion e dyqind e njëzet e katër
mijë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn
30.03.2016, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.
II.2. Në datën 11.03.2016 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k i është drejtuar me
ankesë autoritetit kontraktor. Kjo ankesë është protokolluar në autoritetin kontraktor në
datën 15.03.2016. Në ankesë ngrihen pretendime lidhur me hartimin e dokumentave të
tenderit të mësipërm. Konkretisht pretendohet si vijon:
1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit Kapaciteti Teknik pika 4 kërkohet: Operatori
ekonomik duhet të paraqesë një vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar
konform ligjit nr.75/2014 Për shërbimin privat të sigurisë fizike dhe Udhëzimin
nr.157 datë 01.04.2015 “”Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike “
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lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë (lëshuar jo më parë se tre muaj
nga dita e hapjes së ofertave) me anë të të cilit vërtetohet se subjekti disponon:
d)Armatim me leje përkatëse të mbajtjes së tij.
Lidhur me kriterin se operatori ekonomik duhet të disponojë armatim me leje
përkatëse të mbajtjes së tij nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës arsyetojmë se
kjo kërkesë nuk është në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në certifikatat
individuale për ushtrimin e veprimtarisë përcaktohet se cdo person i pajisur me
certifikatën e punonjësit të shërbimit për ruajtjen dhe sigurinë fizike ka mundësi për
përdorimin edhe të armës së zjarit. Në këtë kontekst cdo person i pajisur me
leje/certifikatën si punonjës shërbimi jo vetëm plotëson këtë kriter por e ka
mundësinë e përdorimit të armës së zjarit. Armët konkrete dhe lejet përkatëse për
përdorimin e armëve nuk mund të jepen më parë se sa përcaktimi i objketit që do të
ruhet ndërkohë që sipas certifikatës personale për ushtrimin e veprimtarisë së
ruajtjes së objkteve cdo person i pajisur me lejen/certifikatën si punonjës shërbimi
për ruajtjen dhe sigurinë fizike e ka mundësinë për përdorimin e armës së zjarit. Ky
kriter duhet të hiqet pasi nuk është hartuar në përputhje me rregullat e prokurimit
publik.
2. Në kriteret e vecanta të kualifikimit Kapaciteti Teknik pika 4 kërkohet: Operatori
ekonomik duhet të paraqesë një vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar
konform ligjit nr.75/2014 Për shërbimin privat të sigurisë fizike dhe Udhëzimin
nr.157 datë 01.04.2015 “”Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike “
lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë (lëshuar jo më parë se tre muaj
nga dita e hapjes së ofertave) me anë të të cilit vërtetohet se subjekti disponon: d(
Nuk ka detyrime ndaj Drejtorisë së Policisë Qarku Tiranë.
Drejtoria e Policisë shprehet se OE ka shlyer detyrimet për vitin dhe jo se nuk ka
detyrime për këtë arsye kërkojmë modifikimin e kriterit si më pooshtë: Ka shlyer
detyrimet ndaj DPQ për vitin 2015.
3. Në kriteret e vecanta të kualifikimit Kapaciteti Teknik pika 7 kërkohet: Për
punonjësit e shërbimit të paraqitet vërtetim i gjendjes gjyqësore për secilin prej tyre
(dëshmi penaliteti).
Ky kriter është i panevojshëm dhe bie ndesh me ligjin dhe kërkojmë heqjen e këtij kriteri.
4. Në Kriteret e Vecanta të Kualifikimit Kapaciteti Teknik pika 8 kërkohet: Te ketë
punonjës të trajnuar për të ndërhyrë në rast zjari të paisur me certifikatën e trajnimit
nga MNZSH në bazë të ligjit 152/2015.
Ky kriter bie ndesh me LPP. Punonjësit e shërbimit certifikohen nga DPQ dhe nuk
është e nevojshme të kërkohen edhe certifikata nga MNZSH. Akoma më tej kërkohet
shërbim me roje dhe jo shërbim zjarfikës. Kërkojmë heqjen e këtioj kriteri.
5. Në njoftimin e kontratës është parashikuar kohëzgjatja e kontratës por është
përcaktuar si më poshtë: Nga nënshkrimi i kontratës deri më 31.12.2016. Për këtë
arsye kërkojmë përcaktimin e kohëzgjatjes së kontratës.

3

II.3. Në datën 23.03.2016 operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe
në autoritetin kontraktor. Gjithashtu ankimuesi pretendon se nuk ka marrë përgjigje brenda
afateve ligjore.
II.4. Në datën 18.04.3026 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
627/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 1841/2 prot., datë 05.04.2016, bashkëngjitur
dokumentacioni mbi trajtimin e ankesës.
II.5. Në datën 22.04.2016 Komisioni i Prokurimit Publik mori vendimin KPP 257/2016 si
vijon:
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security”
sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr. REF-27032-03-042016, me objekt: “Loti I: Shërbim me roje civile për Shërbimin Social Shtetëror”,
me fond limit 2.224.177 (dy milion e dyqind e njëzet e katër mijë e njëqind e
shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn
16.05.2016, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
II.6. Në datën 09.05.2016 autoriteti kontraktor publikoi në SPE shtojcën me ndryshimet e
dokumentave të tenderit, në zbatim të vendimin KPP 257/2016 të Komisionit të Prokurimit
Publik.
II.7. Në datën 12.05.2016 operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë ngrihen pretendime lidhur me hartimin e dokumentave të
tenderit. Konkretisht pretendohet si vijon:
Kërkojmë modifikimin e disa prej kërkesave:
4.Operatori ekonomik duhet te paraqese nje vertetim per numrin e punonjesve te certifikuar
konform Ligjit nr. 75/2014 ”Per sherbim privat te sigurise fizike”dhe Udhezimin nr. 157
date 01.04.2015 ”Per funksionimin e sherbimit privat te sigurise fizike”leshuar nga
Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane (leshuar jo me pare se tre muaj nga dita e hapjes se
ofertave), me ane te cilit vertetohet se subjekti disponon:
a.jo me pak se 8 punonjes sherbimi (me certifikatat perkatese dhe listen emerore )
b.salle operative (drejtimi) dhe adresen perkatese te saj
c.grup te gatshem me punonjes sherbimi
d.armatim me leje perkatese te mbajtjes se tij
d.nuk ka detyrime ndaj Drejtorise se Policise se Qarkut,Tirane
e. nuk ka mase administrative gjate vitit 2015
Te vërtetimi, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Tiranë kërkojmë modifikimin e pikave
a,d,d,e.
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-

Konkretisht te pika “a” kërkojmë të modifikohet nr. i punonjësve të certifikuar, të
jetë jo më pak se 5 punonjës, pasi për këtë lot ju keni kërkuar që shërbimi të kryhet
me 4.78 punonjës. Pra kërkesa për 8 punonjës të certifikuar është e ekzagjeruar.

-

Tek pika “d”, ku kërkohet që me anë të vërtetimit të vërtetohet armatimi dhe lejet
përkatëse të saj,kërkojmë heqjen e kësaj pika nga vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së
Qarkut, pasi […] shoqëritë shpsf kanë të drejtën e blerjes së armëve dhe
njëkohësisht janë urdhëruar për dorëzimin e të gjithë armatimit që kanë patur në
përdorim nga Drejtoria e Policisë.

-

Për këtë pikë duhet të ketë një kërkesë më vete, të vërtetohet nr i armëve që shoqëria
shpsf ka në pronësi, minimumi një armë për vendroje, e vërtetuar me:
1. Autorizimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë për blerje armësh.
2. Kontratën e shitblerjes së armëve me kompanitë e licencuara për tregtimin e
armëve.
3. Fatura tatimore për blerjen e armëve dhe mandat pagesa e bankës.

Kurse përsa i përket lejes së mbajtjes së armës, kjo duhet të vërtetohet me dëshminë e
aftësisë teorike dhe praktike të përdorimit të armëve, lëshuar nga subjektet e licencuara për
këto trajnime.
-

Te pika tjetër “d” kërkohet të vërtetohet se nuk ka detyrime ndaj Drejtorisë së
Policisë Qarkut Tiranë. Për këtë pikë kërkojmë të saktësohet se nuk ka detyrime për
vitin paraardhës 2015, pasi detyrimet e vitit aktual 2016 nuk janë faturuar akoma,
dhe që të mos krijohet konfuzion në vlerësimin e kësaj pike kërkojmë saktësimin e
vitit.

-

Tek pika “e” kërkohet që të vërtetohet që shoqëria nuk ka masë administrative për
vitin 2015. Kërkojmë të hiqet kjo pikë pasi është diskriminuese.”

II.8. Në datën 23.05.2016 operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor. Gjithashtu pretendohet se nuk ka marrë përgjigje brenda afateve
ligjore.
II.9. Në datën 03.06.2016 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
1228/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 3223/1 prot., datë 01.06.2016 me objekt:
“Kthim përgjigje”, bashkëngjitur dokumentacioni mbi trajtimin e ankesës.
II.10. Në datën 07.06.2016 Komisioni i Prokurimit Publik mori vendimin KPP 417/2016
si më poshtë:
1. Të mospranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr. REF-27032-03-04-2016, me
objekt: “Loti I: Shërbim me roje civile për Shërbimin Social Shtetëror”, me fond
limit 2.224.177 (dy milion e dyqind e njëzet e katër mijë e njëqind e shtatëdhjetë e
shtatë) lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn 16.05.2016, nga
autoriteti kontraktor, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.
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2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë më hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës
së Parë, Tiranë.
II.11. Në datën 14.06.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur”, me nr. REF-27032-03-04-2016, me objekt “Shërbim me roje civile
për Shërbimin Social Shtetëror”, Loti I, me fond limit 2.224.177 lekë (pa TVSH).
III.12. Në datën 20.06.2016 operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet se në datën 16.05.2016 autoriteti kontraktor ka
vazhduar procedurën e prokurimit, pa respektuar afatet ligjore të ankimimit dhe duke i
hequr mundësinë ankimuesit për të paraqitur ofertë në procedurën e mësipërme të
prokurimit. Për këto arsye kërkohet anulimi i procedurës së prokurimit të mësipërm.
II.13. Në datën 29.06.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“Siguria” sh.p.k, duke e sqaruar se: “[…] Autoriteti kontraktor Ministria e Mirëqënies
Sociale dhe Rinisë ka shpallur në sistemin e APP-së në datën 07.03.2016 procedurën e
prokurimit me objekt shërbim me roje civile për Shërbimin Social Shtetëror dhe institucionet
e varësisë. Në datën 09.05.2016 autoriteti kontraktor në zbatim të vendimeve të Komisionit
të Prokurimit Publik ka publikuar në sistemin elektronik të prokurimeve shtojcën “Mbi
modifikimin dhe ndryshimin e dokumentave standarde të tenderit”. […] Procedura e
ndjekur nga autoriteti kontraktor nuk ka krijuar pengesa për operatorët ekonomikë për të
përgatitur gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të marrë pjesë në procedurat e
mësipërme.” Për këto arsye ankesa nuk është marrë parasysh.
II.14. Në datën 06.07.2016 operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.
II.15. Në datën 09.08.2016 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
256/4 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 4203/1 prot., datë 13.07.2016 mbi
procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.16. Në datën 26.08.2016 Komisioni i Prokurimit Publik mori vendimin KPP 655/2016 si
më poshtë:
1. Të mospranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr. REF-27032-03-04-2016, me
objekt: “Loti I: Shërbim me roje civile për Shërbimin Social Shtetëror”, me fond
limit 2.224.177 (dy milion e dyqind e njëzet e katër mijë e njëqind e shtatëdhjetë e
shtatë) lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn 16.05.2016, nga
autoriteti kontraktor, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë më hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit.
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3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës
së Parë, Tiranë.
II.17. Në datën 04.11.2016 operatorët ekonomikë u njoftuan elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si më poshtë:
1. “N.S.S.” sh.p.k
2. “Myrto Security” sh.p.k
3. “Oktapus” sh.p.k
4. ”Arbana Sh.A” sh.p.k
5. “Aulona Pol 1” sh.p.k
6. “Cullhaj” sh.p.k
7. “Dea Security” sh.p.k
8. “Global Security” sh.p.k
9. “International Security Albania” sh.p.k
10. “Jori” sh.p.k
11. “Leksi Security” sh.p.k
12. “Nazeri 2000” sh.p.k
13. “S.S.X” sh.p.k
14. “Trezhnjeva” sh.p.k

1.290.803,34 lekë, skualifikuar
1.505.937,23 lekë, kualifikuar
1.505.937,23 lekë, kualifikuar
1.936.205,01 lekë, skualifikuar
1.936.205,01 lekë, skualifikuar
1.936.205.01 lekë, kualifikuar
1.936.205,01 lekë, skualifikuar
1.936.205,01 lekë, skualifikuar
1.936.205,01 lekë, skualifikuar
s’ka paraqitur ofertë
1.936.205,01 lekë, skualifikuar
1.936.205,01 lekë, skualifikuar
1.936.205,01 lekë, kualifikuar
s’ka paraqitur ofertë

II.18. Në datën 09.11.2016 operatori ekonomik “Cullhaj” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e ofertuesve me ofertë më të vogël se
ajo e ankimuesit, me argumentin se këto oferta janë nën koston ligjore.
II.18.1. Në datën 21.11.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën.
II.18.2. Në datën 22.11.2016 operatori ekonomik “Cullhaj” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.
II.19. Në datën 09.11.2016 operatori ekonomik “NSS” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij nga procedura e mësipërme e
prokurimit.
II.19.1. Në datën 21.11.2016 autoriteti kontraktor I ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën. Sipas ankimuesit, kjo përgjgije ka mbërritur në adresën e operatorit
ekonomik ‘NSS” sh.p.k në datën 22.11.2016.
II.19.2. Në datën 30.11.2016 operatori ekonomik “NSS” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave si dhe dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankesave
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k për skualfikimin e tij të
padrejtë, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në datën 04.11.2016 operatori ekonomik “N.S.S” sh.p.k është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe skualifikimin e tij në procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur” me Nr. REF-27032-03-04-2016, me objekt: “Loti I: Shërbim me roje
civile për Shërbimin Social Shtetëror”, me fond limit 2.224.177 (dy milion e dyqind e njëzet
e katër mijë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.
III.1.2. Referuar materialeve të administruara në fashikullin e shqyrtimit administrativ, si
dhe parashtrimeve me shkrim të operatorit ekonomik ankimues konstatohet në datën
09.11.2016
operatori ekonomik ankimues “N.S.S” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij.
III.1.3. Në datën 22.11.2016, operatori ekonomik “N.S.S” sh.p.k është vënë në dijeni të
përgjigjes së autoritetit kontraktor për refuzimin e ankesës.
III.1.4. Në datën 30.11.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesë në Komisionin e Prokurimit
Publik, me të njëjtën objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2, 5 dhe 6, të
ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” është parashikuar: “Çdo person që ka
ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rezikohet të
dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund
ta kundërshtojë vendimin.” “Ankesa i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në
fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose
duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.” “Autoriteti
kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7 ditëve pas marrjes
së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese të punës”.
Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk
shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon
atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik
brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar
në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që
nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i
dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.”
III.1.6. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimit
administrativ si edhe parashtrimeve me shkrim të operatorit ekonomik ankimues, “N.S.S”
sh.p.k, rezulton se ankesa e ankimuesit është paraqitur në autoritetin kontraktor në datë
09.11.2016. Autoriteti kontraktor i ktheu përgjigje palës ankimuese “N.S.S” sh.p.k, në datën
22.11.2016, duke vendosur mospranimin e ankesës. Ndërkohë ankesa drejtuar Komisionit të
Prokurimit Publik është dorëzuar nga operatori ekonomik ankimues më datë 30.11.2016.
III.1.7. Referuar lex specialis, ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik “ të
ndryshuar strictu sensu parashikohet se “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën
brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund
të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga
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dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij
neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi
është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i dërgohet detyrimisht edhe
autoritetit kontraktor.”
Në interpretimin gjuhësor të dispozitës së sipërcituar, afati i ankimit administrativ pranë
Komisionit të Prokurimit Publik nis ditën e nesërme të punës pas përfundimit të afatit
kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, pra pas përfundimit të afatit 7 ditor.
Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik
ankimues ka ezauruar ankimin administrativ pranë autoritetit kontraktor brenda afatit të
parashikuar nga neni 63 pika 2 të L.P.P.-së. Me marrjen e ankesës në dorëzim nga autoriteti
kontraktor, ky i fundit ka detyrimin ligjor të shqyrtojë ankesën dhe të marrë një vendim të
arsyetuar brenda 7 ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më
vonë se në ditën vijuese të punës. Mos respektimi i afatit të sipërcituar nga ana e autoritetit
kontraktor nuk cënon në asnjë rast pozitën e operatorëve ekonomikë ankimues, pasi kuadri
ligjor në fuqi ka parashikuar edhe momentin procedurial të nisjes së llogaritjes së afateve
ligjore për ankim administrativ pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në rastet kur
autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit të parashikuar nga neni 63 pika 5 të
LPP-së. Sa më sipër, K.P.P. konstaton se ankimi i dorëzuar nga operatori ekonomik
ankimues më datë 30.11.2016 është dorëzuar jashtë afatit të parashikuar nga lex specialis,
pasi referuar parashikimeve të sipërcituar, llogaritja e afatit për ankim pranë KPP nis nga
dita e nesërme e punës pas përfundimit të afatit të shqyrtimit të ankesës nga autoriteti
kontraktor dhe përfundon ditën e dhjetë. Në rastin konkret ankesa eshtë paraqitur pranë
Komisionit të Prokurimit Publik në tejkalim të afateve ligjore.
III.1.8. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “N.S.S”
sh.p.k nuk ka respektuar afatet e ankimimit sikurse përcaktohet në ligjin e sipërcituar, duke
mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës” referuar
nenit 23, pikës 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,
ndaj dhe përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit
Publik.
Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së
prokurimeve publike, respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie
thelbësore e me ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron
strikt rregullimit të parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.1.9. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga
operatori ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik nuk mund të konsiderohet si
ezaurim i afateve ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj të vetë
ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara në
ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, ndaj dhe kjo ankesë nuk do të
merret në shqyrtim.
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III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Cullhaj” sh..p.k se ofertat me vlerë më
të vogël se ajo e ankimuesit duhet të skualifikohen pasi janë nën koston ligjore, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimir” është parashikuar:
Emri i Institucionit

Adresa

Numri
punonjësve

Orë shërbimi

1 Shërbimi Social Shtetëror

Tiranë

4.78

24 orë/ditë

Në shtojcën 12 “Termat e referencës” është parashikuar:
Sherbimi Social Shteteror, Tirane ka nevoje per ruajtje institucioni 24 ore ne dite ne
godinen e Drejtorise se Pergjthshme te Sherbimit social shteteror me tre turnet pa
nderprerje.[…] Roja përdor armën në bazë të gjithe legjislacionit në fuqi [...].
Në shtojcën e datës 09.05.2016., mbi modifikimin e dokumentave të tenderit,
përcaktuar:

është

Afati i ekzekutimit të shërbimit për procedurën e prokurimit me objekt ”Shërbim me roje
civile për Shërbimin Social Shtetëror dhe institucionet e varësisë” do të jetë jo më parë se
data 01.06.2016 deri më datë 31.12.2016
Në kriteret e vecantatë kualifikimit është kërkuar si vijon:
Bashkelidhur ofertes cdo operator ekonomik krahas formularin te cmimit te ofertes do te
paraqese dhe nje analize te hollesishme te ofertes. Ne llogaritjen e ofertes te mbahen
parasysh ligjet,vendimet dhe udhezimet ne fuqi si dhe njoftimin e dates 12.01.2016 dhe
rekomandimet e dhena nga Komisioni i Prokurimit Publik me date 01.04.2015.
Ofertat nen kostos ligjore te perllogaritjes se cmimit do te konsiderohen te pavlefshme.
III.2.2. 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.
III.2.3. 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.2.4. 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.2.5. 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
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“Pёr kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe
sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.
Nisur nga baza ligjore e sipërcituar dhe nga kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim ofertat e
operatorëve ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k dhe “Oktapus” sh.p.k, të cilët kanë
paraqitur ofertë ekonomikë më të ulët se ajo e ankimuesit. Nga verifikimet e kryera rezulton
se këto shoqëri kanë paraqitur dokumentacion që vërteojnë se disponojnë armatim në
pronësi. Gjithashtu nga përllogaritjet e kryera rezulton se ofertat ekonomike të shoqërive në
fjalë, në total, mjafojnë për të mbuluar shërbimin e kërkuar nga autoriteti kontraktor.
Sqarojmë se diferenca në cmimin e ofertës ka ardhur si pasojë e përllogaritjevë të kryera për
9 muaj nga shoqëria ”Cullhaj” sh.p.k ndërsa afati i kryerjes së shërbimit është parashikuar
për 7 muaj nga ana e autoritetit kontraktor.
Përsa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ”Cullhaj” sh.p.k nuk qëndrojnë
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 mospranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “NSS” sh.p.k
dhe “Cullhaj” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me nr.
REF-27032-03-04-2016, me objekt “Shërbim me roje civile për Shërbimin
Social Shtetëror”, Loti I, me fond limit 2.224.177 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datën 14.06.2016, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe
Rinisë 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. 2328 Protokolli,
Nr. 2374 Protokolli,
Datë 22.11.2016
Datë 30.11.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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