REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 405/2015
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 18.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO të datës 28.04.2015 mbi skualifikimin e
operatorit ekonomik “Hoxha” sh.p.k. në procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozime” me objekt: “Ruajtja me roje private të
ambjenteve dhe territorit të Drejtorisë së Mirëmbajtjes së Rrugëve
Rurale dhe të [NSM] Ndërmarrjes së Seleksionimit të Metaleve,
Elbasan”, me fond limit 3.550.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
13.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Mirëmbajtjes
së Rrugëve Rurale Elbasan.
Shfuqizimi i vendimit të KVO të datës 28.04.2015 mbi skualifikimin e
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe kualifikimin e operatorit
ekonomik “Hoxha” sh.p.k.

Ankimues:

“Hoxha” sh.p.k.
Rruga “Gjon Buzuku”, Vila përballë pallatit 100/1, Tiranë.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
Rruga “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor: Drejtoria Rajonale e Mirembajtjes se Rrugeve Rurale Elbasan
Ish Kombinati Metalurgjik, Elbasan.
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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”, 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, 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.
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 23.03.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Ruajtja me roje private të ambjenteve dhe
territorit të Drejtorisë së Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale dhe të [NSM] Ndërmarrjes së
2

Seleksionimit të Metaleve, Elbasan”, me fond limit 3.550.000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
13.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale
Elbasan.
II.2. Në datën 13.04.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 28.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Hoxha” sh.p.k.
“Kumria 1” sh.p.k.
“Ales” sh.p.k.
“Dea Security” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.,
“Toni Security” sh.p.k.

3.334.248,00 Lekë (pa TVSH),
3.343.441,00 Lekë (pa TVSH),
3.343.441,00 Lekë (pa TVSH),
3.343.443,00 Lekë (pa TVSH),
3.473.471,00 Lekë (pa TVSH),
3.473.577,00 Lekë (pa TVSH),
3.550.000,00 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;
i kualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;

II.4. Në datën 05.05.2015, operatori ekonomik ankimues “Hoxha” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyet e skualifikimit të tij si më poshtë:
1. Operatori “Hoxha” sh.p.k. rezulton me detyrime tatimore të papaguara;
2. Operatori “Hoxha” sh.p.k. nuk ka drejtues teknik, për të cilën vërtetohet nga QKR dhe
vërtetimi i DPQ Elbasan ...;
3. Oferta është nën minimumin ligjor të shpenzimeve të përcaktuara nga aktet ligjore;
Ankimuesi pretendon se ka plotësiar të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Dokumentat e
Tenderit, shtojca 7, duke kërkuar rivlerësim të dokumentacionit të tij.
II.4.1. Në datën 05.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 180 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Hoxha” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij, ku
konstatohen edhe arsye të tjera skualifikimi të paankimuara në ankesën drejtuar autoritetit
kontraktor.
II.4.2. Në datën 13.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Hoxha” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij si më
poshtë:
1. Operatori “Hoxha” sh.p.k. rezulton me detyrime tatimore të papaguara;
2. Operatori “Hoxha” sh.p.k. nuk ka drejtues teknik, për të cilën vërtetohet nga QKR dhe
vërtetimi i DPQ Elbasan ...;
3. Oferta është nën minimumin ligjor të shpenzimeve të përcaktuara nga aktet ligjore;
4. Operatori “Hoxha” sh.p.k. nuk ka paraqitur vërtetim nga OSHEE për pagimin e
detyrimeve për shpenzimet e maturuara të energjisë elektrike;
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Ankimuesi pretendon se ka plotësiar të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Dokumentat e
Tenderit, shtojca 7, duke kërkuar rivlerësim të dokumentacionit të tij.
II.5. Në datën 05.05.2015, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij “... Nga verifikimi
i listëpagesave E-SIG 025, nuk rezulton asnjë punonjës shërbimi sipas certifikatave të lëshuara
nga DPQ Elbasan për 29 punonjës të jenë paguar me shtesat mbi pagë, duke mos paguar
detyrimet ndaj shtetit për sigurimet shoqërore, shëndetësore në masen 16.7% për shtesat mbi
pagë. … AK-ja në rastin konkret, referuar ligjit dhe DT, konstaton se nuk është zbatuar ligji si
burim kushtetues. …”
Gjithashtu, ankimuesi kërkon skualifikimin e shoqërive “Hoxha” sh.p.k., “Kumria 1” sh.p.k.,
“Ales” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k., duke shtruar pretendimet
e mëposhtme:
Në ofertat ekonomike të dorëzuara prej tyre nuk kanë përllogaritur saktë:
1) Pagën minimale në shkallë vendi;
2) Shtesat mbi pagë për turnin e II-të;
3) Shtesat mbi pagë për turnin e III-të;
4) Shtesat mbi pagë për ditët e festave dhe pushimit javor;
5) Shpenzime për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore;
6) Shpenzime për armatim;
II.5.1. Në datën 05.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 179 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.5.2. Në datën 14.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me atë të paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.6. Në datën 26.05.2015 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 skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik ankimues “Hoxha” sh.p.k,
Komisioni Prokurimit Publik vëren se:
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III.1.1 Në sistemin elektronik të prokurimeve oferta e operatorit ekonomik “Hoxha” sh.p.k, është
refuzuar nga komisioni i vlersimit të ofertave për këto arsye:
1. Operatori “Hoxha” sh.p.k. nuk ka paraqitur vërtetim nga OSHEE për pagimin e
detyrimeve për shpenzimet e maturuara të energjisë elektrike;
2. Operatori “Hoxha” sh.p.k. rezulton me detyrime tatimore të papaguara;
3. Operatori “Hoxha” sh.p.k. nuk ka drejtues teknik, gjë që vërtetohet nga QKR dhe
vërtetimi i DPQ Elbasan ...;
4. Operatori “Hoxha” sh.p.k. nuk ka paraqitur faturë pagesën e AKEP për licencën e
radiokomunikimit dhe alarmit për vitin 2015;
5. Oferta është nën minimumin ligjor të shpenzimeve të përcaktuara nga aktet ligjore;
6. Shtojca 5 “Deklaratë mbi specifikimet teknike”, shtojca 6 “Deklaratë mbi konfliktin e
interesave”, shtojca 8 “Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore” janë të pavlefshme, mbajnë
datën e zhvillimit të tenderit 06.04.2015;
7. Në listëpagesat E-SIG 025, nuk rezulton asnjë punonjës shërbimi i paguar me shtesat mbi
pagë, duke mos paguar detyrimet ndaj shtetit për sigurimet shoqërore, shëndetësore në
masen 16.7% për shtesat mbi pagë.;
III.1.2 Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur, Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton
se, operatori ekonomik “Hoxha” sh.p.k, nuk i ka ankimuar të gjitha arsyet e skualifikimit, në
respekt të procedurës së parashikuar nga neni 63, pika 2 e LPP-së (fakt i cili konfirmohet edhe në
përgjigjen e autoritetit kontraktor me nr. 180 prot., datë 05.05.2015).
III.1.3 Në nenin 63 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
pika 2 dhe 7 parashikohet se: “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së
pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita kur ankimuesi është vënë
në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji” (pika 2);
“Ankesa në Komisionin e Prokurimit Publik bëhet me formularin përkatës, ku shënohen emri dhe
adresa e ankuesit, referimi për procedurën konkrete, baza ligjore dhe përshkrimi i shkeljes,
pretendimi i ankuesit për vendimin përfundimtar, shkallët e ankimit, shoqëruar me
dokumentacionin përkatës dhe vendimin e autoritetit kontraktor. Elementet e mësipërme janë të
domosdoshme për shqyrtimin e ankesës. Komisioni i Prokurimit Publik e shqyrton ankesën në
përputhje me LPP, Kodin e Procedurave Administrative dhe rregullat e prokurimit publik.
Mosndjekja e shkallëve të ankimit e bën ankesën të pavlefshme” (pika 7);
III.1.4. Operatori ekonomik ankimues, në respektim të shkallëve të ankimimit, duhet të kishte
paraqitur paraprakisht ankesë pranë autoritetit kontraktor për të gjitha arsyet e skualifikimit,
ashtu sikurse është përcaktuar specifikisht në ligjin e prokurimit publik.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, për shkak të ligjit (ipso lege), pretendimet
e operatorit ekonomik “Hoxha” sh.p.k, të cilat nuk janë ankimuar fillimisht pranë autoritetit
kontraktor, nuk mund të merren në shqyrtim nga KPP, e për rrjedhim ai rezulton të ngelet i
skualifikuar.
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III.1.5. Edhe në hipotezën se pretendimet e paraqitura pranë autoritetit kontraktor e më pas në
KPP do të qëndronin, operatori ekonomik ankimues nuk do të ndryshonte gjendjen e tij faktike e
juridike, por do të mbetej sërish i skualifikuar nga procedura në fjalë, për shkaqet e tjera të
skualifikimit të sipërpërmendura, të cilat nuk janë ankimuar pranë autoritetit kontraktor e më pas
në KPP, në respekt të shkallëve të ankimimit.
Duke qenë se operatori ekonomik “Hoxha” sh.p.k, kërkon kualifikimin dhe shpalljen fitues të
ofertës së tij, nisur nga fakti se arsyet e tjera të skualifikimit mbeten në fuqi, pretendimet për
kualifikimin e tij nuk merren në shqyrtim.

III.2. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k.,
se “... Nga verifikimi i listëpagesave E-SIG 025, nuk rezulton asnjë punonjës shërbimi sipas
certifikatave të lëshuara nga DPQ Elbasan për 29 punonjës të jenë paguar me shtesat mbi pagë,
duke mos paguar detyrimet ndaj shtetit për sigurimet shoqërore, shëndetësore në masen 16.7%
për shtesat mbi pagë. … AK-ja në rastin konkret, referuar ligjit dhe DT, konstaton se nuk është
zbatuar ligji si burim kushtetues. …”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.2.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, gërma h. e “Kapacitetit teknik”, është përcaktuar:
“Vërtetim nga administrata tatimore, për numrin e punonjësve të siguruar për periudhen: Janar
2014 deri janar 2015, për jo më pak se 10 (dhjetë) punonjës shërbimi, të shoqëruar me
listëpagesat (E-SIG 025) të vërtetuara nga organet tatimore. Ku të pasqyrohen pagat, shtesat
mbi pagë, sigurimet shoqërore, shëndetësore si dhe TAP të vërtetuara nga organet tatimore.”
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k. konstatohet se, ky i fundit, ka paraqitur vërtetime lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore
Tiranë, për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën Janar – Dhjetor 2014 dhe muajt Janar
– Shkurt 2015, ku rezultojnë të siguruar mesatarisht 395 punonjës, shoqëruar me formularët ESig 025 “Listëpagesat e kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimi mbi të
Ardhurat nga Punësimi”, për periudhën Janar – Dhjetor 2014 dhe muajt Janar – Shkurt 2015,
mesatarisht 395 punonjës të siguruar.
III.2.3. 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.”
III.2.4. Ndërkohë, lidhur me argumentimin për mosrespektimin e legjislacionit në fuqi (Kodit të
Punës të Republikës së Shqipërisë), pasi “… nuk rezulton asnjë punonjës shërbimi sipas
certifikatave të lëshuara nga DPQ Elbasan për 29 punonjës të jenë paguar me shtesat mbi pagë,
duke mos paguar detyrimet ndaj shtetit për sigurimet shoqërore, shëndetësore në masen 16.7%
për shtesat mbi pagë. …”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon që autoriteti kontraktor në
arsyetimin e tij ka tejkaluar qëllimin fillestar për të cilin ishte vendosur ky kriter në DST.
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Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet
të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të
kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron kapacitetet teknike, personelin e nevojshëm, në përputhje me volumin e
përcaktuar në dokumetat e tenderit.
Gjithashtu, 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 rastin konkret, autoriteti kontraktor është në superim të bazës ligjore pasi
formularët e pagave (listpagesat) janë të strukturuara nga administrata tatimore dhe janë keto
instanca të cilët janë kompetente për kontrollin dhe monitorimin e pagave dhe formularëve të
pagesave.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. qëndron.

III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” mbi shoqëritë
“Hoxha” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security” sh.p.k.,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i këtyre shoqërive është përcaktuar tashmë prej
vendimit të KVO-së të datës 28.04.2015, ku këto shoqëri rezultojnë të skualifikuara nga kjo
procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e ankimuesit. 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 jenë ankimuar në lidhje me
këtë procedurë prokurimi. Lidhur me ankimin e shoqërisë “Hoxha” sh.p.k. pranë KPP, referuar
gjykimit mësipër në pikën III.1., gjendja faktike e juridike e tij do të vijojë të mbetet e
skualifikuar nga kjo procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk merren në shqyrtim.
III.4. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. se
shoqëritë Hoxha” sh.p.k., “Kumria 1” sh.p.k., “Ales” sh.p.k., “Dea Security” sh.p.k. dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k., në ofertat ekonomike të dorëzuara prej tyre nuk kanë përllogaritur
saktë pagën minimale në shkallë vendi, shtesat mbi pagë për turnin e II-të, shtesat mbi pagë për
turnin e III-të, shtesat mbi pagë për ditët e festave dhe pushimit javor, shpenzime për sigurimet
shoqërore dhe shëndetësore, shpenzime për armatim”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.4.1. 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
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gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë)
lekë”.
III.4.2. 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.4.3. 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 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%” ;
Neni 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompesohet
me një shtesë page jo më pak se 25 per qind ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e
punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune, që
merret një jave para ose pas kryerjes së saj. ” ;
III.4.4. Referuar pikës III.3 të VKM-së nr. 1114, dt. 30.07.2008 “Për disa çështje në zbatim të
ligjeve nr. 7703, dt.11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, kontributi i detyrueshëm për
sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar nga pjesa e punëdhënësit të jetë
16,7% dhe pjesa e të punësuarit 11.2%”.
III.4.5. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet minimale 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 si dhe fitimin
(minimal) sipas legjislacionit tatimor.
III.4.6. Nga shqyrtimi i kerkesave të përcaktuara në Dokumentat e Tenderit, shtojca 12 “Termat e
Referencës” u konstatua se, autoriteti kontraktor ka kërkuar që shërbimi i mësipërm do të kryhet
në 2 vendroje me 8 roje, me shërbim 24 orë [turni I+II+III], për një periudhe 9 muaj.
Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” është përcaktuar: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë
analizën e kostos, argumentimin për ofertën e tij dhe në përllogaritjen e kostos për një roje duhet
ti referohet ligjeve në fuqi në lidhje me sh.r.s.f. si, paga minimale, shtesa mbi pagë (referuar vkm
457, dt 9/7/2014), shtesa turni II/III, shtesat ditë festash zyrtare, sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore, armatim, uniformë.
Ofertat nën koston ligjore të përllogaritjes së çmimit do të konsiderohen të pavlefshme.”
III.4.7. Nisur nga parakushti i theksuar më lart, Komisioni, pasi shqyrtoi informacionin e
paraqitur nga ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, vlerëson se:
Lidhur me ofertën ekonomike të operatorit ekonomik “Kumria 1” sh.p.k., nga përllogaritjet e
kryera rezulton të ketë parashikuar të gjitha detyrimet sipas dispozitave ligjore në fuqi, për
periudhën e kërkuar nga autoriteti kontraktor për kryerjen e këtij shërbimi.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk qendron.
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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”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Hoxha” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Ruajtja me roje private të
ambjenteve dhe territorit të Drejtorisë së Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale dhe të [NSM]
Ndërmarrjes së Seleksionimit të Metaleve, Elbasan”, me fond limit 3.550.000 lekë (pa
TVSH), zhvilluar në datën 13.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e
Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale Elbasan.
2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për
procedurёn e mësipërme të prokurimit, në lidhje me skualifikimin e tij.
3. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 28.04.2015 mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke kualifikuar operatorin ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k.
7. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 881 Prot.; Datë 13.05.2015;

Nr. 900 Prot.; Datë 14.05.2015;

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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