KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Dimpro
VENDIM
K.P.P. 140/2016
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 16.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k. nga procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me
nr. REF-21634-01-12-2016, me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike me roje private të ambjenteve të Spitalit Kavajë”, me
fond limit 4.496.004 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 27.01.2016,
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë”.
“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Toni Security”
sh.p.k. nga procedura e mësipërme e prokurimit”.
“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Firdeus Security”
sh.p.k. nga procedura e mësipërme e prokurimit.
Shtimi i arsyeve të skualifikimit për shoqërinë “Albguardia” sh.p.k.
dhe shoqërinë “Aulona Pol 1” sh.p.k.”.
“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “N.S.S.” sh.p.k. nga
procedura e mësipërme e prokurimit”.
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Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k.
Rr. “Adem Jashari”, Lgj.8, H.10, Ap.3, Tiranë
“Toni Security” sh.p.k.
Rr. “Adem Jashari”, Lgj.8, H.10, Ap.3, Tiranë
“Firdeus Security” sh.p.k.
Blv. “Gjergj Fishta”, Pallati i ri përballë “Diplomat 2”, Kati 3,
Hyrja 1, Tiranë
N.S.S.”sh.p.k. (Ndreu Security Services)
Bulevardi “Zogu i I”, Ndërtesa 53, Kati 3, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë
Lagjia Nr. 2 , Rruga “Qazim Kariqi”, Kavajë

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
dhe pretendimet e ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Vëren:
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.
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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
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
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 objektet e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 13.01.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin e prokurimeve
elektronike në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit
“Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-21634-01-12-2016, me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike me roje private të ambjenteve të Spitalit Kavajë”, me fond limit 4.496.004 lekë (pa
TVSH).
II.2. Në datën 27.01.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1. “Albguardia” sh.p.k.
2. “Aulona Pol 1” sh.p.k.
3. “Firdeus Security” sh.p.k.
4. “Pelikani Security” sh.p.k.
5. “Leksi Security” sh.p.k.
6. “Arbana” sh.a.
7. “Vrana Security Group” sh.p.k.
8. “Global Security” sh.p.k.
9. “N.S.S.” sh.p.k.
10. “Ales” sh.p.k.
11. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Bahiti G” sh.p.k.
& “Trezhnjeva” sh.p.k.
12. “Eurogjici Security” sh.p.k.
13. “Dea Security” sh.p.k.
14. “Nazeri 2000” sh.p.k.
15. “Toni – Security” sh.p.k.
16. “SSX” sh.p.k.

3.785.228,94 lekë, skualifikuar
3.890.684,71 lekë, skualifikuar
3.890.684,80 lekë, skualifikuar
4.057.129,66 lekë, skualifikuar
4.057.129,66 lekë, skualifikuar
4.080.033,38 lekë, skualifikuar
4.081.001,29 lekë, skualifikuar
4.081.031.30 lekë, skualifikuar
4.081.031,31 lekë, skualifikuar
4.081.031,41 lekë, skualifikuar
4.082.625,29 lekë, skualifikuar
4.092.452,11 lekë, skualifikuar
4.092.452,11 lekë, skualifikuar
4.092.452,21 lekë, kualifikuar
4.092.452,21 lekë, skualifikuar
4.092.452,21 lekë, skualifikuar
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II.3. Në datën 03.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
për arsyet e mëposhtme:
-

Oferta juaj është nën koston minimale ligjore të lejuar, ku përfshihen pagat, shtesat mbi
pagë, sigurimet shoqërore dhe shpenzimet e armatimit.
Ju nuk keni paraqitur preventivin mujor të shpenzimeve të kërkuara nga ana jonë.

II.3.1. Në datën 08.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij.
Konkretisht ankimuesi pretendon si më poshtë:
1. Arsyeja e skualifikimit se oferta e shoqërisë sonë është nën kosto ligjore nuk
qëndron pasi: shoqëria jonë ka bërë të gjitha përllogaritjet e shtesave të turneve,
sigurimeve shoqërore dhe shpenzimeve të armatimit sipas legjislacionit në fuqi me
dy shifra pas presjes dhjetore[...]
Gjithashtu vlerat e përllogaritura nga shoqëria jonë për pagën, shtesat turn II,
shtesat turn III, shpenzimet e armatimit janë identike me vlerat e përllogaritura
nga shoqëria “Nazeri 2000” të cilin AK e ka lënë të kualifikuar[...]
Çdo zë është përllogaritur tepër saktë, me dy shifra pas presjes dhjetore, sipas
rekomandimit të APP dhe KPP datë 01.04.2015.
[...]
Për sa më sipër, arsyeja e skualifikimit të shoqërisë sonë nuk qëndron.
2. Në lidhje me arsyen e skualifikimit se shoqëria jonë nuk ka paraqitur preventivin
mujor të shpenzimeve të kërkuara nga vetë AK nuk qëndron pasi:
Shoqëria jonë ka paraqitur një analizë kosto tepër të detajuar, në të gjithë zërat e
shpenzimeve të kërkuara nga AK. Vetë AK nuk ka publikuar një preventiv tip. Në
këto kushte çfarë do të përbënte një preventiv për AK paraqitja thjesht e një tabele
që vetëm sa do të kopjonte vlerat e nxjerra në analizën e kostos?
Si mund të skualifikohet një shoqëri që ka sjellë një analizë kosto tepër të detajuar
me përllogaritje konkrete dhe me dy shifra pas presjes dhjetore gjë që e bën
ofertën e shoqërisë sonë tepër të saktë, ligjore dhe që duhet të rezultojë e
kualifikuar[...]
Përfundimisht kërkojmë:
1. Pezullimin e procedurës deri në shqyrtimin e plotë të ankesës
2. Kualifikimin e shoqërisë sonë
3. Dërgjimin pranë selisë së shoqërisë sonë të një kopje të vendimit të arsyetuar
brenda 7 ditëve pas marrjes së ankesës, në bazë të nenit 63, pika 5, të Ligjit të
Prokurimeve Publike.
II.3.2. Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. sqaron se në datën 13.02.2016, me
shkresën nr. 50/14 prot., datë 11.02.2016, autoriteti kontraktor, i ka kthyer përgjigje duke e
refuzuar ankesën.
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II.3.3. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
në Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës kundërshton skualifikimin e ofertës së tij,
duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.4. Në datën 03.02.2016, operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
për arsyet si më poshtë vijon:
-

Ju nuk keni paraqitur CV e firmës së kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit pika 4
(kapaciteti ligjor i operatorëve).
Ju nuk keni paraqitur preventivin mujor të shpenzimeve të kërkuara nga ana jonë në
kriteret e veçanta të kualifikimit.

II.4.1. Në datën 08.02.2016 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij,
Konkretisht ankimuesi pretendon si më poshtë:
I.

Arsyeja e skualifikimit se shoqëria jonë nuk ka paraqitur CV e shoqërisë nuk qëndron.
- Së pari, CV e shoqërisë nuk është një kapacitet, nuk tregon asgjë për disponimin e
kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, duke qenë se është një dokument që gjenerohet
nga vetë shoqëria dhe jo nga institucione të tjera. Duke qenë e tillë ajo nuk mund të
përbëjë kusht për skualifikim, pasi në të kundërt operatorët ekonomikë do të
vlerësoheshin vetëm mbi bazën e dokumentacionit të dorëzuar prej tyre. Një devijacion
kaq i vogël në këndvështrimin e asnjë personi racional, nuk mund kurrsesi të përbëjë
kusht skualifikimi.
- Së dyti, shoqëria jonë ka paraqitur vërtetimin nr. 96/279, datë 17.11.2015 lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, në të cilin përshkruhen të gjitha kapacitetet e
shoqërisë sonë, disa herë më shumë se ç’kërkon AK[...]
- Së treti, ne kemi paraqitur ekstraktin historik të shoqërisë, në të cilin përshkruhet
qartë historiku i shoqërisë sonë, së bashku me stafin kryesor përgjegjës.
- Së katërti, ne kemi paraqitur CV të Drejtuesit teknik të shoqërisë sonë.
Sa më sipër, arsyeja e skualifikimit nuk qëndron.
II.
Arsyeja e skualifikimit se shoqëria jonë nuk ka paraqitur preventivin mujor të
shpenzimeve nuk qëndron, pasi shoqëria jonë ka paraqitur formularin e ofertës së
bashku me një analizë tepër të detajuar të kostos ekonomike.
Çdo zë i ofertës sonë është përllogaritur në mënyrë tepër të detajuar, me përllogaritje
tepër të sakta, me dy shifra pas presjes dhjetore dhe sipas rekomandimit të përbashkët
të APP-së dhe KPP-së datë 01.04.2015.
Akoma më tej, vetë AK nuk ka publikuar një formë preventivi, të cilin ta plotësonin
operatorët ekonomikë.
[...]
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Sa më sipër kërkojmë:
a) Pezullimin e procedurës në sistemin elektronik të APP-së deri në shqyrtimin e
plotë të ankesës;
b) Kualifikimin e shoqërisë sonë:
c) Dërgimin pranë selisë së shoqërisë sonë të një kopje të vendimit të arsyetuar
brenda 7 ditëve pas marrjes së ankesës.
II.4.2. Operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. sqaron se në datën 13.02.2016, autoriteti
kontraktor me shkresën nr. 50/15 prot., datë 11.02.2016, i ka kthyer përgjigje, duke e refuzuar
ankesën.
II.4.3. Në datën 16.02.2016, operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës kundërshton skualifikimin e ofertës së tij,
duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 03.02.2016, operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi
për arsyet si më poshtë vijon:
-

Oferta juaj është nën koston minimale ligjore të lejuar, ku përfshihen pagat, shtesat mbi
pagë, sigurimet shoqërore dhe shpenzimet e armatimit

II.5.1. Në datën 08.02.2016 operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij, si edhe shtimin e arsyeve të
skualifikimit për shoqërinë “Albguardia” sh.p.k. dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k.
Konkretisht ankimuesi pretendon si më poshtë:
[...]
Autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit nuk ka paraqitur asnjë model preventivi për
të orientuar OE në ndërtimin e ofertave të tyre.
Vendimi i KVO për skualifikimin e ofertës tonë është totalisht i pambështetur në asnjë prej
dispozitave ligjore që parashikojnë LPP dhe RPP, apo qoftë dhe referuar edhe akteve të
tjera ligjore që normojnë kërkesat e kryerjes së këtij shërbimi.
Pretendimi se nuk është paraqitur analizë çmimi është e pavërtetë, pasi bashkëlidhur
ofertës ne kemi paraqitur edhe analizën e çmimit për 3 vendrojet përkatëse, për atë me 5
roje me shërbim 24 orë në ditë, po ashtu edhe për dy vendrojet me 1.66 roje me shërbim
respektiv turni i I dhe turni i III.
Gjithashtu ti shtohen arsyet e skualifikimit, krahas arsyeve të tjera edhe ofertë e paraqitur
nën koston ligjore të lejuar nga ligji, për OE Albguardia dhe Aulona Pol 1 shpk, pasi këto
OE kanë paraqitur oferta nën minimumin ligjor të lejuar nga aktet ligjore e nënligjore.
Për sa më sipër kërkojmë:
a. Rivlerësimin e ofertave nga KVO;
b. Kualifikimin e ofertës së shoqërisë Firdeus Security sh.p.k. si ofertë të vlefshme;
c. Ti shtohet si arsye skualifikimi “Ofertë nën koston ligjore” OE Albguardia dhe Aulona
Pol 1 sh.p.k.
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II.5.2. Në datën 11.02.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 50/16 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën.
II.5.3. Në datën 17.02.2016, operatori ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës kundërshton skualifikimin e ofertës së tij, si
edhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë “Albguardia’ sh.p.k. dhe
“Aulona Pol 1” sh.p.k., duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur
pranë autoritetit kontraktor
II.6. Në datën 03.02.2016, operatori ekonomik “N.S.S.” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
-

Oferta juaj është nën koston minimale ligjore të lejuar, ku përfshihen pagat, shtesat mbi
pagë, sigurimet shoqërore dhe shpenzimet e armatimit

II.6.1. Në datën 09.02.2016 operatori ekonomik “N.S.S.” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij,
Konkretisht ankimuesi pretendon si më poshtë:
[...]
Oferta e shoqërisë tonë është skualifikuar me arsyen se Oferta është nën koston minimale
ligjore të lejuar.
Në ofertën tonë kemi respektuar të gjitha kostot ligjore të përcaktuara me ligj për pagën,
për shtesat mbi pagë, për turnet e II e të III, kontributet e sigurimeve shoqërore dhe
shëndetësore, si dhe kostot e përcaktuara në Udhëzimin e Ministrit të Brendshëm për
tarifat vjetore për armatim, këto të detajuara zë për zë në analizat e çmimeve përkatëse që
kemi paraqitur bashkë me 3 preventivat për vendrojet me 3 turne, me 1 turni I, me një turn
III.[...]
Kërkojmë një rivlerësim të ofertës tonë si ofertë e rregullt dhe që respekton të gjitha kostot
ligjore të përcaktuara nga legjislacioni i Republikës së Shqipërisë.
II.6.2. Operatori ekonomik “N.S.S.” sh.p.k. sqaron se në datën 12.02.2016, autoriteti kontraktor
me shkresën nr. 50/17 prot., datë 11.02.2016, i ka kthyer përgjigje, duke e refuzuar ankesën.
II.6.3. Në datën 19.02.2016, operatori ekonomik “N.S.S.” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës kundërshton skualifikimin e ofertës së tij,
duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor
II.7. Nëpërmjet shkresës nr. 1041/14 prot., datë 24.02.2016, me objekt “Dërgim informacioni për
procedurën e prokurimit publik “Shërbimi i ruajtjes dhe i sigurisë me roje fizike” për vitin 2016”,
protokolluar me tonën në datën 24.02.2016, 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.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., “Firdeus
Security” sh.p.k., “N.S.S.” sh.p.k., se arsyeja e skualifikimit “Oferta juaj është nën koston
minimale ligjore të lejuar, ku përfshihen pagat, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore dhe
shpenzimet e armatimit”, nuk qëndron, 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”, i
ndryshuar, 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”.
Ndёrsa në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
thuhet se: “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.1.3. Referuar nenit 81 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës”, “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 nenit 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 për 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.1.4. 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, datë 28.01.2015 “Pёr
kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i
kujdesit shёndetёsor”.
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III.1.5. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet minimale të armatimit,
sipas Urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr. 3644, dt. 07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në
kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”.
III.1.6. Në dokumentat e tenderit, Seksioni 2 Objekti i Kontratës, pika 2.2 Përshkrimi i shkurtër i
kontratës/marrëveshjes kuadër, është përcaktuar:
- Një vendroje në portën hyrëse të Spitalit me tre turne, turn i parë, i dytë dhe i tretë që do
të ketë 5 punonjës shërbimi së bashku me zëvendësuesit.
- Një vendroje në urgjencën e Spitalit me një turn: turn i tretë që do të ketë 1.66 punonjës
shërbimi sëbashku me zëvendësuesit.
- Një vendroje në Recepsionin e Spitalit me një turn, turn i parë që do të ketë 1.66 punonjës
shërbimi së bashku me zëvendësuesit .
Shërbimi për vendrojen turn i parë dhe turn i tretë dhe për vendrojen 24 orësh do të jetë çdo ditë
të javës pandërprerje.”
III.1.7. Në dokumentat e tenderit, Seksioni 2 Objekti i Kontratës, pika 2.3 Kohëzgjatja e kontratës
ose afati kohor për ekzekutimin, është përcaktuar: “Kohëzgjatja e kontratës në muaj ose ditë: 10
muaj e 22 ditë”
III.1.8. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, nga autoriteti
kontraktor është përcaktuar: “Shënim: Operatorët ekonomikë krahas Formularit të Ofertës, duhet
të paraqesin Preventivin mujor të shpenzimeve dhe Analizën e Çmimit me përllogaritje konkrete,
për koston e shërbimit të ofruar për një punonjës shërbimi, ku përfshihen të gjitha detyrimet
ligjore si: paga bazë, shtesat mbi pagë, shtesat turn i dytë dhe turn i tretë (Neni 81 i Kodit të
Punës ), sigurimet shoqërore e shëndetësore, kosto armatimi, kosto uniforme, kosto ndërlidhje
dhe fitimin e shoqërisë.
Mosparaqitja e këtij preventivi, analizës së çmimit dhe ofrimi nën koston minimale ligjore,
përbën shkak për skualifikimin e operatorëve ekonomikë”.
III.1.9. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9 Specifikimet teknike është përcaktuar:
“[…]
* Është tre vendroje,
1. Një vendroje në portën hyrëse të spitalit me tre turne, turn i parë, i dytë dhe i tretë.
2. Një vendroje në urgjencën e spitalit me një turn, turn i tretë .
3. Një vendroje në Recepsionin e Spitalit me një turn, turn i parë.
Numri i punonjësve të shërbimit gjithsejt së bashku me zëvendësuesit 8.32 .
2. Paisja me mjete dhe armatim duke ofruar në çdo moment nivel të lartë profesional.
3.[...]
4.Uniformë konform ligjit për policinë private, mjete individuale ndërlidhje.
III.1.10. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 11 Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit, si edhe
Shtojca 12 Termat e Referencës, është përcaktuar përkatësisht si më poshtë:
Shërbimi që kërkohet: Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike të Spitalit.
1 . Një vendroje në portën hyrëse të spitalit (shih foton lart) me tre turne, turn i parë, i dytë dhe i
tretë.
2. Një vendroje në urgjencën e spitalit me një turn, turn i tretë.
3. Një vendroje në Recepsionin e Spitalit me një turn, turn i parë”.
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“Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:
*Ruajtja dhe siguria fizike e Spitalit Kavajë.
Detyrat: Ruajtja e sigurisë fizike me rojet private të spitalit Kavajë sipas grafikut të
lartpërmendur.
Shpërndarja: Një vendroje tek porta kryesore e Spitalit me tre turne, turn i parë, i dytë dhe i
tretë, një vendroje tek recepsioni i Spitalit me një turn, turn i parë dhe një vendroje në urgjencën
e spitalit me një turn, turn i tretë .
Vendi i kryerjes së shërbimeve: Spitali Kavajë”.
III.1.11. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar, si edhe duke patur parasysh periudhën e kryerjes së
shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor, vendrojet ku do të kryhet shërbimi, numri i rojeve
dhe turnet përkatëse, si edhe kriteret e kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
(specifikimet teknike, termat e referencës etj), Komisioni i Prokurimit Publik shqyrtoi ofertat e
operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k., “Firdeus Security” sh.p.k. dhe “N.S.S.”
sh.p.k. dhe nga përllogaritjet e bëra rezultoi se ofertat ekonomike të këtyre operatorëve
ekonomikë janë nën koston minimale ligjore dhe nuk mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve pёr
periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me përcaktimet e
autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit.
Për rrjedhojë pretendimi i operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe
“Firdeus Security” sh.p.k. dhe “N.S.S.” sh.p.k. nuk qëndron.
III.2. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për
skualifikimin e padrejtë të tij, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim mbi
fatin e çështjes, tashmë që nuk i është pranuar një prej pretendimeve të tij dhe gjendja faktike e
juridike e këtij operatori ekonomik, nuk do të ndryshojë, por do të mbetet i skualifikuar nga
procedura në fjalë, e për rrjedhojë duke mos përmbushur interesat e ankimuesit, ndaj edhe nuk do
të merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
III.3. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. për shtimin e
arsyeve të skualifikimit për shoqërinë “Albguardia” sh.p.k. dhe “Aulona Pol 1” sh.p.k.,
Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se:
III.3.1. Neni 63, pika 1, i Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar),
me titull “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.3.2. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron 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.
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Në ato raste kur, operatori ekonomik ankimues edhe pas ankimit në KPP rezulton i skualifikuar
nga procedura e prokurimit, atëherë ai qartësisht nuk ka ndonjë interes të ligjshëm për të mbrojtur.
Edhe në hipotezën se, pretendimet e parashtruara në ankimin e tij në lidhje me operatorët e tjerë
pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, do të pranohen nga KPP, ankimuesi sërish nuk arrin të
realizojë interesin e tij të ligjshëm.
Rrjedhimisht, në rast se operatori ekonomik që ka paraqitur ankimin vijon të mbetet i skualifikuar
apo skualifikohet gjatë shqyrtimit në KPP, në kuptim të ligjit, interesi i tij i ligjshëm, i
drejtpërdrejtë e real (përkundrejt atij imagjinar) nuk ka sesi të dëmtohet nga suksesi apo dështimi
i operatorëve të tjerë në atë procedurë prokurimi.
Për rrjedhojë, ky pretendim i operatorit ekonomik “Firdeus Security” sh.p.k. nuk merret në
shqyrtim, pasi operatori ekonomik ankimues nuk legjitimohet.
III.4. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k. se arsyeja e
skualifikimit “Ju nuk keni paraqitur CV e firmës së kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit
pika 4 (kapaciteti ligjor i operatorëve)”, nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë, pika 4,
nga autoriteti kontraktor është përcaktuar kriteri: “CV e Shoqërisë dhe e Drejtuesit Teknik të
Shoqërisë”.
III.4.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k. rezulton
se nuk është paraqitur dokumenti CV e shoqërisë, kriter ky i kërkuar dhe përcaktuar në
dokumentat e tenderit.
III.4.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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.”
Aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionion dhe besueshmërinë, përvojën e duhur si dhe personelin e nevojshëm
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës”
III.4.4. Në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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...”.
III.4.5. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses
të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor harton dokumentat e
tenderit duke përcaktuar specifikimet teknike dhe kërkesat për kualifikim, të cilat janë të
detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e
prokurimit.
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Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se dokumentacioni i paraqitur nga ankimuesi nuk është në
përputhje me kërkesat dhe kriteret e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit.
III.4.6. Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto
dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
Në mbështetje të pikës 3, të nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se komisioni verifikon dhe
vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për
kualifikim, të përcaktuara në dokumentat e tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. nuk plotëson kërkesën e autoritetit kontraktor, pasi ka
mungesë fizike të dokumentacionit të kërkuar nga ky i fundit në dokumentat e tenderit,
dokumentacion ky që në rastin konkret plotësohet nga vetë operatori ekonomik dhe është
lehtësisht i plotësueshëm dhe i mundshëm për t’u përmbushur.
Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me
këtë dokumentacion. Mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e autoritetit
kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. duhet të
kishte paraqitur të gjithë dokumentacionin në përputhje me kriteret e dhe kërkesat e autoritetit
kontraktor të përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik “Toni Security” nuk qëndron.
III.5. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k. për
skualifikimin e padrejtë të tij, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se nuk kanë ndikim mbi
fatin e çështjes, tashmë që nuk i është pranuar një prej pretendimeve të tij dhe gjendja faktike e
juridike e këtij operatori ekonomik, nuk do të ndryshojë, por do të mbetet i skualifikuar nga
procedura në fjalë, e për rrjedhojë duke mos përmbushur interesat e ankimuesit, ndaj edhe nuk do
të merren në shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“PërProkurimin 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”, i
ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Eurogjici Security”
sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k., “Firdeus Security” sh.p.k. dhe “N.S.S” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-21634-01-12-2016, me
objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të ambjenteve të Spitalit
Kavajë”, me fond limit 4.496.004 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 27.01.2016, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë.
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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. 204 Protokolli
Datë 15.02.2016

Nr. 219 Protokolli
Datë 16.02.2016

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Nr. 231 Protokolli
Datë 17.02.2016

Nr. 262 Protokolli
Datë 19.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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