KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 899/2016
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 23.11.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Lybeshari” sh.p.k
në procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF46135-07-28-2016, me objekt: “Ruajtja e godinës së Drejtorisë
Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Berat”, me fond limit 650.000
lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 29.08.2016, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat.

Ankimues:

“Lybeshari” sh.p.k.
Lagja “Kushtrimi”,
Berat

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat.
Lagja “30 Vjetori”,
Berat

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.
1

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 e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet 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.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 29.07.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF46135-07-28-2016, me objekt: “Ruajtja e godinës së Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqëore
Berat”, me fond limit 650.000 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 29.08.2016, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat.
II.2. Në datën 30.08.2016 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave pa TVSH, është si më poshtë:
“Lybeshari” sh.p.k
“Nazeri 2000” sh.p.k

462.120 lekë, kualifikuar
586.637 lekë, kualifikuar

II.3. Në datën 31.08.2016 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e shoqërisë “Lybeshari” sh.p.k.
II.4. Në datën 02.09.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 3444/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën.
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II.5. Në datën 05.09.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor. Konkretisht pretendohet si vijon:
[...]
Se pari, shoqeria “Lybeshari” sh.p.k nuk ka parashikuar pagen minimale ne baze te VKM Nr.
573, date 03.07.2013 "Per percaktimin e pages minimale ne shkalle vendi" dhe ne baze te Ligjit
Nr. 75/2014 date 10.07.2014 "Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizike". Paga minimale duhej te
ishte perllogaritur ne vleren 33 000 leke/muaj per nje punonjes.
Nuk ka parashikuar "Shtesat mbi page per turnin II, per nje roje", pasi nuk i kane permbushur
keto shtesa ne perputhje me nenin 81 te Kodit te Punes, legjislacioni ne fuqi, sipas se ciles "cdo
ore pune e kryer nga ora 19.00 deri ne 22.00 jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 20
per qind" …
Nuk ka parashikuar ne perputhje me nenin 81 K.P "shtesat e pages per turn te trete ne perputhje
me nenin 81 te Kodit te Punes, legjislacioni ne fuqi, sipas se ciles " cdo ore pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep te drejten e nje shtese mbi page jo me pak se 50 per qind"…
Nuk ka permbushur kerkesen per "Shpenzime per sigurime shoqerore & shendetesore 16.7%;
Nuk ka perllogaritur shpenzimet për armatim, pasi nuk disponon armatim në pronësi, të
vërtetuar me dokumentacionin përkatës [...].
Së dyti, Nuk ka përmbushur kërkesën për shlyerjen e të gjitha detyrimeve të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ky operator ka.
Së treti, Nuk ka paraqitur dokumentat e vlefshme të bilanceve për tre vitet e kërkuara nga
autoriteti kontraktor.
Së katërti, nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për të gjitha vendet e
ushtrimit të aktivitetit.
Së pesti, nuk ka paraqitur 8 certifikatat e punonjësve të vlefshme për afatin 4-vjecar si dhe nuk
ka paraqitur aktmiratimin për Qendrën e Kontrollit, të lëshuar nga DPQ Berat.
Së gjashti, kjo shoqëri nuk mbulon me sistem radio alarmi dhe radio komunikimi të gjitha zonat
e kërkuara në të cilat do të kryhet shërbimi si dhe nuk ka vërtetuar shlyerjen e detyrimeve ndaj
AKEP-it për vitet 2015-2016 me anë të faturave dhe xhirimeve bankare.
II.6. Në datën 15.09.2016 është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik dokumentacioni i
autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.7. Në datën 08.11.2016 operatori ekonomik “Lybeshari” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar përshpejtimin e procedurave për lidhjen e kontratës dhe
fillimin e zbatimit të saj.
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II.8. Në datën 14.11.2016 Komisioni i Prokurimit Publik mori vendimin KPP 867/2016 si më
poshtë:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF-46135-07-28-2016, me
objekt: “Ruajtja e godinës së Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqëore Berat”, me
fond limit 650.000 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 29.08.2016, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit
ekonomik “Lybeshari” sh.p.k. dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e
skualifikuar këtë operator.
3. Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
II.9. Në datën 15.11.2016 operatori ekonomik “Lybeshari” sh.p.k është njoftuar elektronikisht
nga autoriteti kontraktor për skualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij me argumentin:
“Skualifikohet ne baze te vendimit te KPP nr 867 date 14.11.2016, pasi oferta eshte nen koston
ligjore.”
II.10. Në datën 18.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik. Në ankesë pretendohet si vijon:
“Me vendimin e KPP-së nr.867/2016 jemi njoftuar se nga ana juaj është urdhëruar autoriteti
kontraktor për të anuluar vendimin e KVO-së për kualifkimin e operatorit ekonomik
“Lybeshari” sh.p.k dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke na skualifikuar ne
si operator ekonomik. E gjithë kjo bazuar në ankimimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k.
Duke mos e quajtur plotësisht të drejtë vendimin tuaj gjykoj se duhet të gjeni mundësinë për ta
rishikuar këtë vendim pasi operatori ekonomik “Lybeshari” sh.p.k ka demostruar vazhdimisht
se i ka përmbushur të gjitha detyrimet ligjore lidhur me shpenzimet për paga dhe aksesorët e
nevojshëm për mirëfuksionimin e shoqërisë.
Konkretisht të gjitha shpenzimet për uniforma, ndërlidhje dhe armatim janë të realizuara që në
fillim të vitit 2016 dhe nuk mund të parashikoheshin për periudhën e mëvonshme.
Po kështu lidhur meshpenzimet për një punonjës jemi treguar korrekt për parashikimin e saktë
të pagës dhe sigurimeve shoqërore.
Lidhur me shtesat për turnin e dytë dhe të tretë dhe ditët e festave, duhet të jeni të sigurt që
shoqëria jonë e zbaton me korrektesë ligjin.
Në këto kushte kërkojmë që të rishikoni edhe njëherë vendimin nr. 867/2016 dhe të vendosni
drejtësi duke lejuar operatorin ekonomik “Lybeshari” sh.p.k të vazhdojë shërbimin pranë këtij
autoriteti kontraktor.”
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur saj
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Lybeshari” sh.p.k për skualifikimin e
ofertës së paraqitur prej tij në procedurën e mësipërme të prokurimit, Komisioni i Prokurimit
Publik sjell në vëmendje të ankimuesit nenin 63, pika 1, 2 dhe 6, të ligjit nr.9643, dt.20.11.2006
“Për prokurimin publik” i ndryshuar , ku parashikohet shprehimisht 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.”
“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.1.1. Nga interpretimi në tërësi i dispozitës së sipërcituar del qartë qëllimi i normës juridike
lidhur me të drejtën që gëzojnë operatorët ekonomikë për të ankimuar cdo lloj vendimi të marrë
nga autoriteti kontraktor i cili ka dëmtuar ose rrezikon të dëmtojë interesat e tyre në procedurat e
prokurimit. Nga shqyrtimi në tërësi i ankesës së paraqitur nga ankimuesi konstatohet se ky i
fundit kundërshton vendimin e autoritetit kontraktor të datës 15.11.2016 qё skualifikon shoqërinë
“Lybeshari” sh.p.k, i cili ka ardhur si rrjedhojë e zbatimit të Vendimit të Komisionit të
Prokurimit Publik nr. 867/2016 datë 14.11.2016.
III.1.2. Komisioni gjykon se në rastin konkret pretendimet e parashtruara në ankesë përbëjnë “gjë
të gjykuar” për të cilat Komisioni është shprehur në vendimin nr. 867/2016 mbi bazën e ankesёs
sё operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k për procedurën në fjalë, vendim i cili në
bazë të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, përkatësisht nenit
19/1, është administrativisht përfundimtar.
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Në këtë kuptim, kjo çështje e pretenduar merr cilësinë e një çështjeje të shqyrtuar tashmë nga
KPP, situatë kjo, analoge me cështjet që janë gjykuar njëherë nga gjykata, për të cilat zbatohet
parimi i gjësë së gjykuar dhe për rrjedhim, ipso lege, pretendimet nuk mund të merren në
shqyrtim.
III.1.3. Komisioni thekson faktin se fuqia e “res judicata”(gjësë së gykuar) mbulon jo vetëm
pjesën urdhëruese të vendimit administrativ perfundimtar, por edhe rrethanat e çështjes të
pranuara në shqyrtim, përfundimet dhe arsyet në të cilat është mbështetur ai vendim në pjesën
arsyetuese, dhe që kanë lidhje me atë që urdhëron organi administrativ në dispozitivin e vendimit
të tij.
Autoriteti kontraktor në rivlerësimin e procedurës të datës 15.11.2016 ka zbatuar Vendimin
KPP 867/2016 të Komisionit të Prokurimit Publik, në të cilin, pasi është shqyrtuar oferta
ekonomike e shoqërisë “Lybeshari” sh.p.k, nga KPP-ja është gjykuar si ofertë ekonomike e
pamjaftueshme për realizimin e shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e
tenderit të mësipërm. Në këtë kuptim, Komisioni nuk gjendet përballë asnjë rrethane të re që të
mund të legjitimojë ankimuesin në pretendimet e tij lidhur me rivlerësimin e datës 15.11.2016.
Për më tepër Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se pretendimi i operatorit ekonomik
“Lybeshari” sh.p.k në thelb përbën kërkesë për rishikim të vendimit K.P.P. 867/2016, datë
14.11.2016, të cilin ligji ia njeh si të drejtë vetëm autoritetit kontraktor.
Sa më sipër arsyetuar Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues
nuk legjitimohet për paraqitjen e ankesës në Komisionin e Prokurimit Publik e rrjedhimisht
pretendimet e tij nuk merren në shqytim nga KPP.

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 mospranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Lybeshari” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF-46135-07-28-2016, me
objekt: “Ruajtja e godinës së Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqëore Berat”, me
fond limit 650.000 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 29.08.2016, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat.
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2. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë, Tiranë.
3. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2314 Protokolli,
Datë 18.11.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Kryetar
Evis Shurdha
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