KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P 443/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 30.06.2015 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të tenderit në procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozime”, me objekt “Shërbim me roje private”, me
fond limit 2.283.313 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 22.05.2015 nga autoriteti kontraktor Drejtoria e Spitalit “Ihsan
Çabej”, Lushnje.”
“Anulimi i kësaj procedure prokurimi, si dhe marrja e masave ndaj
zyrtarëve të njësisë së prokurimit dhe KVO-së.”
“Skualifikimi i shoqërive “Elezaj” sh.p.k, “Polsaiz” sh.p.k dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k, nga kjo procedurë prokurimi.”
“Skualifikimi i shoqërive “Polsaiz” sh.p.k, “Eurogjici Security” sh.p.k
dhe “Nazeri 2000” sh.p.k, nga kjo procedurë prokurimi.”
“Skualifikimi i shoqërive “Elezaj” sh.p.k, “Polsaiz” sh.p.k dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k, nga kjo procedurë prokurimi.”

Ankimues:

“POLSAIZ” sh.p.k
Adresa: Lagjia “Apollonia”, sheshi “Nënë Tereza”
Fier

“NAZERI 2000” sh.p.k
Adresa: Rr. “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap.27
Tiranë
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“ELEZAJ” sh.p.k
Adresa: Lagjia “Xhevdet Nepravishta”, Rr. “Kadri Roshi”, ap.24, zona kadastrale
8571,
Lushnje

“EUROGJICI SECURITY” sh.p.k
Adresa: Rr. “Adem Jashari”, Lagjia 8, H.10, Ap.3
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

DREJTORIA E SPITALIT “IHSAN ÇABEJ” LUSHNJE
Adresa: Lagjia “Xhevdet Nepravishta”
Lushnje

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 të
pretendimeve të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, si dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
VËREN:

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 të interesuar për të marrë pjesë 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, 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.
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I.4. Operatorët ekonomikë kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave pranë autoritetit
kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 13.05.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor Drejtoria e Spitalit “Ihsan
Çabej”, Lushnjë, në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit
“Kërkesë për Propozime”, me objekt “Shërbim me roje private”, me fond limit 2.283.313 lekë (pa
TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 22.05.2015.
II.1.2. Në datën 18.05.2015 operatori ekonomik “POLSAIZ” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke pretenduar pamjaftueshmërinë e fondit limit, si dhe modifikimin e tij, në
mënyrë që të përfshihen të gjithë zërat e nevojshme për kryerjen e shërbimit.
II.1.3. Në datë 27.05.2015 operatori ekonomik “POLSAIZ” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, në të cilën krahas pretendimit të lartpërmendur mbi
pamjaftueshmërinë e fondit limit, ankimuesi paraqet edhe pretendimet e poshtëshënuara:
(i)

(ii)

Sipas dokumentave të tenderit, kjo procedurë është hedhur në sistem në datë
12.05.2015, ndërkohë që në sistem është publikuar në datë 18.05.2015, pra, për
datat 13, 14, 15, 16 dhe 17 nuk ka qenë e mundur të paraqisje ofertë, pasi tenderi
rezultonte i papublikuar, ndërkohë që data e zhvillimit të tij, ishte data 22.05.2015.
Për ankesën e paraqitur nga ana jonë, autoriteti ishte i detyruar të pezullonte
procedurën, ndërkohë që autoriteti jo vetëm që nuk ka kryer pezullimin, por as nuk
na ka kthyer një përgjigje zyrtare, ashtu sikurse përcaktohet në ligj. Për më tepër, që
ka kryer edhe kuotimin për tenderin e datës 22.05.2015.
Në zbatim të legjislacionit mbi prokurimin publik, procedura duhet të kishte një afat
minimal të zhvillimit, prej 10 ditë nga dita e publikimit në APP, ndërkohë që tenderi
është publikuar në datë 18.05.2015 dhe është mbylur në datë 22.05.2015, pra në një
afat më të shkurtër se ai i parashikuar në ligj.
Për këto arsye, kërkojmë anulimin e kësaj procedure prokurimi, si dhe marrjen e
masave ndaj zyrtarëve të njësisë së prokurimit dhe KVO-së.

II.2. Në datën 22.05.2015, autoriteti kontraktor Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej”, Lushnje, ka
zhvilluar procedurën e prokurimit. Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët
ekonomikë, të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) të poshtëshënuara:
1. “ELEZAJ” sh.p.k
2. “POLSAIZ” sh.p.k
3. “NAZERI 2000” sh.p.k

2.106.317 lekë
2.179.998 lekë
2.255.024,97 lekë

kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
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4. “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k

2.280.000 lekë

kualifikuar

II.3. Në datën 26.05.2015 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave, si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.3.1. Në datën 27.05.2015 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke pretenduar si më poshtë:
(i)

Autoriteti kontraktor duhet të skualifikojë operatorët ekonomikë “Elezaj” sh.p.k,
“Polsaiz” sh.p.k dhe “Eurogjici Security” sh.p.k, pasi ata nuk kanë plotësuar kërkesat e
vendosura në DT nga autoriteti kontraktor dhe nuk kanë përmbushur shpenzimet e
detyrueshme ligjore lidhur me: pagën minimale bazë, shtesat mbi pagë të turneve të II-ta
dhe të III-ta, sigurimet shoqërore, shpenzimet mbi armatimin.

(ii)

Këta operatorë ekonomikë nuk kanë plotësuar kërkesën e autoritetit kontraktor për
numrin e punonjësve të çertifikuar.

(iii)

Autoriteti kontraktor të bëjë saktësimin e ofertës tonë, pasi rezulton që nga ana e
sistemit elektronik të prokurimeve, vlera e saj është marrë së bashku me presjet dhjetore.

II.3.2. Në datën 01.06.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik “Nazeri
2000” sh.p.k, duke refuzuar ankesën, me arsyetimin se “...nga ana juaj nuk është e drejtë të
ankoheni, sepse ju jeni kualifikuar si operator.”
II.3.3. Në datë 08.06.2015, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik.
II.4. Në datën 26.05.2015 operatori ekonomik “Elezaj” sh.p.k, është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave, si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4.1. Në datën 28.05.2015 operatori ekonomik “Elezaj” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke pretenduar si më poshtë:
(i)

Autoriteti kontraktor duhet të skualifikojë operatorët ekonomikë “Polsaiz” sh.p.k,
“Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k, pasi ata nuk kanë paguar taksat
lokale për vitin 2012, 2013 dhe 2014, për aktivitetet që ushtrojnë me NIPT sekondar te
QKR edhe çertifikatën e regjistrimit pranë zyrës së tatim-taksave të Bashkisë Lushnje.
Pra, nuk kanë paraqitur vërtetim për pagesën e taksave lokale nga Bashkia Lushnje.

(ii)

Këta operatorë ekonomikë nuk kanë qendër kontrolli të monitorimit në qytetin e
Lushnjes, siç është kërkuar në DT, prandaj kërkojmë që autoriteti kontraktor të ushtrojë
kontroll, për të verifikuar nëse këta operatorë disponojnë sallë operative, apo jo.

II.4.2. Në datën 01.06.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik “Elezaj”
sh.p.k, duke refuzuar ankesën, me arsyetimin se “...nga ana juaj nuk është e drejtë të ankoheni,
sepse ju jeni kualifikuar si operator.”
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II.4.3. Në datë 10.06.2015, operatori ekonomik “Elezaj” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik.
II.5. Në datën 27.05.2015 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave, si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.5.1. Në datën 28.05.2015 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar si më poshtë:
(i)

Autoriteti kontraktor duhet të skualifikojë operatorët ekonomikë “Elezaj” sh.p.k,
“Polsaiz” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k, pasi ata nuk kanë paraqitur vërtetim për
shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike për muajin mars 2015.
Gjithashtu, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, nuk ka paraqitur një dokument që
të vërtetojë marrëdhënien juridike të tij me z. D.N. i cili rezulton posedues i kontratës së
furnizimit me energji leketrike, për të cilën është paraqitur vërtetim.

(ii)

Këta operatorë ekonomikë nuk kanë paraqitur NIPT sekondar te QKR, si edhe
çertifikatën e regjistrimit pranë zyrës së tatim-taksave të Bashkisë Lushnje, për pagesën
e taksave vendore për vitin 2012, 2013 dhe 2014.

(iii)

Ofertat ekonomike të paraqitura nga operatorë ekonomikë “Elezaj” sh.p.k, “Polsaiz”
sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k, janë nën koston minimale të lejuar me ligj, pasi nuk
kanë përmbushur shpenzimet e detyrueshme ligjore lidhur me: pagën minimale bazë,
shtesat mbi pagë të turneve të II-ta dhe të III-ta, dhe shpenzimet mbi armatimin.
Gjithashtu, këta operatorë i kanë kryer përllogaritjet jo për 5.59 muaj, por për 5.5 muaj,
duke ulur në këtë mënyrë artificialisht ofertat e tyre.

(iv)

Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, nuk ka sallë operative, në qytetin e
Lushnjes, siç është kërkuar në DT.

II.5.2. Në datën 01.06.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, duke refuzuar ankesën, me arsyetimin se “...nga ana juaj nuk
është e drejtë të ankoheni, sepse ju jeni kualifikuar si operator.”
II.5.3. Në datë 10.06.2015, operatori ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
II.6. Në datë 03.06.2015, nëpërmjet shkresës me nr.756/1 prot., datë 01.06.2015 (protokolluar pranë
KPP-së me nr.979/2 prot, datë 03.06.2015), është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej”, Lushnje.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “ELEZAJ” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se oferta ekonomike e paraqitur prej tij është në vlerë më të ulët se të
gjithë ofertuesit e tjerë të kualifikuar dhe si rrjedhojë ai nuk legjitimohet që të ankimojë operatorët e
tjerë ekonomikë të renditur sipër tij.
Sa më sipër, KPP vlerëson se pretendimet e këtij operatori ekonomik nuk duhet të merren në
shqyrtim.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “NAZERI 2000” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se duke qenë se oferta ekonomike e paraqitur prej tij është në vlerë më të
ulët se ajo e ofertuesit të fundit të kualifikuar në këtë procedurë prokurimi (operatorit ekonomik
“EUROGJICI SECURITY” sh.p.k), ky operator nuk legjitimohet që të ankimojë një operator
ekonomik të renditur sipër tij, por vetëm operatorët e tjerë eknomikë të cilët kanë paraqitur oferta
ekonomike më të vogla se ai, pra: vetëm operatorin ekonomik “ELEZAJ” sh.p.k dhe “POLSAIZ”
sh.p.k.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “POLSAIZ” sh.p.k, mbi
“…pamjaftueshmërinë e fondit limit...”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.3.1. Në nenin 3, pika 4, gërma “a” dhe “b”, të Ligjit 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, thuhet që: “Fonde publike” janë: a) çdo vlerë monetare e Buxhetit të Shtetit, e
përcaktuar për përdorim në prokurimit publike; b) çdo vlerë monetare e buxhetit vendor, e
përcaktuar për përdorim në prokurimet publike; […]”.
III.3.2. Në Kreun VII, neni 59, pika 2, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, përcaktohet shprehimisht:
“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose
më shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga Instituti i
Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse
(si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj);
ose/dhe
a) çmimet e tregut; ose/dhe
b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të
tjera kontraktore; ose/dhe
ç) çmimet ndërkombëtare, të botuara.
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë
përllogaritjen e vlerës së kontratës.”
Ndërkohë, në Kreun IV, neni 36, pika 2, shkronja “ë”, të të njëjtës VKM, përcaktohet:
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“Autoritetet kontraktore, për plotësimin e nevojave në fillim të çdo viti, deri sa të kryhen
procedurat e prokurimit, lejohen të përdorin procedurën me negociim pa njoftim, në
përputhje me pikat 3, shkronja “b”, e 5, shkronja “a”, të nenit 33, të LPP, për kontratë
shtesë me kontraktuesit e tyre të fundit, për mallrat apo shërbimet deri në një vlerë 20% të
kontratës fillestare. Fondet për këto kontrata përballohen nga fondet e vëna në dispozicion
në buxhetin e atij viti, për të njëjtin shërbim apo mall.”
III.3.3. Bazuar në rregullimet ligjore të mësipërme, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se, fondi
limit i vënë në dispozicion të një autoriteti kontraktor është vjetor e, për rrjedhojë, përllogaritjet për
prokurimet publike duhet të realizohen mbi bazë vjetore. Kjo metodikë përllogaritje, në radhë të
parë detyrohet nga neni 2, i LPP-së, si mësipër cituar, që synon mosdiskriminim e trajtim të
barabartë të ofertuesve e konkurrentëve, transparencë në procedurat e prokurimit dhe barazi në
trajtimin e kërkesave e detyrimeve që iu ngarkohen atyre.
III.3.4. Konkretisht, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, përllogaritja e fondit limit të
procedurave të shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve, nga ana e autoritetit kontraktor
duhet të bëhet mbi bazë vjetore, në lidhje me kërkesat për shtesat e turnit të dytë dhe të tretë dhe
armatimin, duke marrë për bazë 12 muajt e vitit, pra që nga data 1 janar deri në 31 dhjetor.
Gjithashtu paga orare e punës do të përllogaritet duke u bazuar në VKM-në përkatëse, për pagën
minimale në fuqi.
III.3.5. 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.3.6. 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-nё 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.3.7. Referuar nenit 81 të “Kodit të 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 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
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pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një jave para ose
pas kryerjes së saj.
Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar nga
pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, 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”, ndёrsa
shpenzimet minimale të armatimit pёrllogariten sipas Urdhrit të Ministrit të Brendshëm nr.3644,
dt.07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”.
III.3.8. Në rastin konkret, në dokumentat e tenderit, tek Shtojca 9 (“Specifikimet teknike”),
autoriteti kontraktor ka kërkuar:
“Spitali Rajonal i Lushnjës gjithsej do të ruhet me 9 roje…”
Ndërkohë, tek Shtojca 11 (“Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”), autoriteti kontraktor ka kërkuar:
Afatet e ekzekutimit: Fillon menjëherë me nënshkrimin e kontratës dhe përfundon me 170 ditë. Duke
pasur parasysh volumin e shërbimeve në Spital do të ketë dy posta shërbimi 24 orësh.
Operatori ekonomik në dhënien e ofertës ekonomike të ketë parasysh legjislacionin në fuqi për
pagën minimale, vështirësitë e turnit të dytë dhe të tretë, dhe sigurimet shoqërore e shëndetësore.
Të gjitha ofertat që nuk plotësojnë mbulimin me pagën minimale, vështirësinë për turnet e dyta dhe
të treta dhe sigurimet shoqërore e shëndetësore do të jenë të pavlefshme.
III.3.9. Nisur nga ankesa e operatorit ekonomik “POLSAIZ” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik
konstatoi se, autoriteti kontraktor Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej”, Lushnje, në përllogaritjen e
fondit limit, të procedurës së prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me objekt “Shërbim me roje
private”, ka respektuar dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe të III-të,
detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7%, etj., dispozita ligjore
mbi bazën e të cilave janë hartuar ofertat e operatorëve të tjerë ekonomikë, pjesëmarrës në këtë
procedurë prokurimi, dhe që kanë shërbyer për shqyrtimin, vlerësimin dhe skualifikimin e tyre.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, vlera limit e kontratës është përllogaritur në përputhje me
dispozitat ligjore e nënligjore të sipërpërmëndura dhe si pasojë, pretendimet e operatorit ekonomik
“POLSAIZ” sh.p.k, në lidhje me pamjaftueshmërinë e fondit limit, nuk qëndrojnë.
III.4. Në vijim, nisur dhe ankesat e operatorëve ekonomikë “NAZERI 2000” sh.p.k dhe
“EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik shqyrtoi ofertat ekonomike tё
operatorёve ekonomikё “Elezaj” sh.p.k, “Polsaiz” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k nga ku rezultoi
se ofertat e paraqitura nga këta tre operatorë ekonomikë, janë nёn minimumin ligjor pёr realizimin e
shёrbimit tё ruajtjes me roje nё dy vendroje sipas kёrkesave tё autoritetit kontraktor dhe bazёs
ligjore si mё sipёrcituar.
Pra, për sa parashtruar më lart, pretendimet e operatorit ekonomik “NAZERI 2000” sh.p.k në lidhje
me ofertat ekonomike tё paraqitura nga operatorёt ekonomikё “Elezaj” sh.p.k dhe “Polsaiz” sh.p.k,
qëndrojnë.
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Gjithashtu, edhe pretendimet e operatorit ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, në lidhje
me ofertat ekonomike tё paraqitura nga operatorёt ekonomikё “Elezaj” sh.p.k, “Polsaiz” sh.p.k dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k, qëndrojnë.
III.5. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorëve ekonomikë “ELEZAJ” sh.p.k, “NAZERI 2000”
sh.p.k dhe “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se duke qenë
se mbështetur në intepretimin e mësipërm, gjendja e operatorëve ekonomikë “ELEZAJ” sh.p.k dhe
“NAZERI 2000” sh.p.k, do të ndryshojë mga “të kualifikuar”, në “të skualifikuar”, ndërkohë që
operatori ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k, mbetet “i kualifikuar”, trajtimi i këtyre
pretendimeve nuk ka ndikim mbi fatin e çështjes, 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 “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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,

Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitura nga operatori ekonomik “POLSAIZ” sh.p.k., në lidhje
me procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt “Shërbim me roje private”,
me fond limit 2.283.313 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 22.05.2015, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej”, Lushnjë.
2. Të mos marrë në shqyrtim themelin e objektit të ankesës së paraqitur nga operatori
ekonomik “Elezaj” sh.p.k në lidhje me procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim”
me objekt “Shërbim me roje private”, me fond limit 2.283.313 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datën 22.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej”, Lushnje;
3. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik NAZERI 2000” sh.p.k, në lidhje me
skualifikimin e operatorëve ekonomikë “POLSAIZ” sh.p.k. dhe “ELEZAJ” sh.p.k, nga
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt “Shërbim me roje private”, me
fond limit 2.283.313 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 22.05.2015, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej”, Lushnje.
4. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “EUROGJICI SECURITY” sh.p.k
në lidhje me procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me objekt “Shërbim me roje
private”, me fond limit 2.283.313 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 22.05.2015, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Spitalit “Ihsan Çabej”, Lushnje.
5. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “POLSAIZ” sh.p.k., “ELEZAJ” sh.p.k dhe “NAZERI 2000” sh.p.k, si dhe të
korrigjojë shkeljet e konstatuar si më sipër, duke i skualifikuar këta operatorë.
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6. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
7. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifave financiare të paguara nga operatorët
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. , “Eurogjici Security” sh.p.k dhe “Elezaj” sh.p.k;
8. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
9. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Nr.979 Protokolli,
Datë 27.05.2015,

Nr.1047 Protokolli,
Datë 08.06.2015,

Nr.1065 Protokolli, Nr.1068 Protokolli,
Datë 10.06.2015,
Datë 10.06.2015,

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar

Anëtar

Anëtar

Anëtar

Spiro Kuro

Juliana Hoxha

Leonard Gremshi

Hektor Balluku

Kryetar
PuGentian KëriPunoi: F.Alimehmeti
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