KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Dim
VENDIM
K.P.P 209/2016
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 08.04.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000”
sh.p.k. dhe “A-L Security” sh.p.k., nga procedura e prokurimit
“Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-21961-01-20-2016, me
objekt “Shërbimi i ruajtjes me roje për ambjentet e Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Përmet për vitin 2016”, me fond limit 2.256.426
lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 04.02.2016, nga autoriteti
kontraktor, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet.

Ankimues:

“Balili Ko” sh.p.k
Lagja Nr. 1, Sarandë

Autoriteti Kontraktor:

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet
Lagja “Varosh”, Përmet

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.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, 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;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
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.3. Ka 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 ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 21.01.2016, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF21961-01-20-2016, me objekt “Shërbimi i ruajtjes me roje për ambjentet e Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Përmet për vitin 2016”, me fond limit 2.256.426 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 04.02.2016, 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 përkatësisht:
1.“Nazeri 2000” sh.p.k.
1.949.825,08 lekë (pa tvsh); 2.339.790,09 lekë (me tvsh), kualifikuar
2.“A – L Security” sh.p.k. 1.949.825,08 lekë (pa tvsh); 2.339.790,09 lekë (me tvsh), kualifikuar
3.“Balili Ko” sh.p.k.
1.953.857,37 lekë (pa tvsh); 2.344.628,85 lekë (me tvsh), kualifikuar
II.3. Në datën 11.02.2016 operatori ekonomik “Balili Ko” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
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II.4. Në datën 16.02.2016 operatori ekonomik “Balili Ko” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
[...]
Në dokumentat e tenderit nga ana Juaj është kërkuar edhe plotësimi i një preventivi të
shpenzimeve për çdo zë analitikisht. Nga ne ky preventiv është plotësuar me të gjitha zërat
konform ligjit 75/2014 [...] dhe vlerat e vendosura nga ne në këtë preventiv janë të tilla që
justifikojnë çdo zë të kërkuar në preventiv brenda normave të diktuara nga ligjet dhe VKM e
përmendura më sipër. Në këtë mënyrë nuk ka një përllogaritje të ligjshme që të mund
justifikojë kualifikimin e dy ofertave të renditura para ofertës tonë pasi ato janë nën koston
minimale ligjore.
Për sa më sipër kërkojmë skualifikimin e ofertave ekonomike të firmave Nazeri 2000 dhe AL Security si dhe shpalljen e ofertës tonë si ofertë fituese e tenderit.
II.5. Në datën 17.02.2016, me shkresën nr. 194/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik “Balili Ko” sh.p.k. duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 25.02.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si në ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 09.03.2016, nëpërmjet shkresës me nr.254/3 prot., datë 03.03.2016, me objekt:
“Dërgim dokumentacioni” është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i
autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së
operatorit ekonomik “Balili Ko” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Balili Ko” sh.p.k. se ofertat e operatorëve
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “A-L Security” sh.p.k. janë nën koston minimale ligjore,
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.”
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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”.
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 2.3 Kohëzgjatja e kontratës
ose afati kohor për ekzekutimin është përcaktuar: “Kohëzgjatja në muaj 9 muaj”.
III.1.7. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 9 Specifikimet teknike është përcaktuar:
“[…] Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë do të përfshijë sigurimin e objektit të Prokurorisë Përmet ...
Koha e shërbimit do të jetë në 1 vendroje me rreth 4.8 roje për vend roje.
Shërbimi do të kryhet me tre turne në ditët pushim dhe festat zyrtare dhe me dy turne në ditët e
zakonshme të punës
Operatori fitues duhet të mbulojë të gjitha shpenzimet si paga të rojeve, sigurimet shoqërore të
personelit të punësuar nga ana e tij për ruajtjen e objektit, shpenzimet për uniformat, armatime,
ndërlidhje si dhe gjithë kompensimet e tjera të njohura me ligj.
[…]
Gjatë shërbimit punonjësi do të jetë me uniformën e caktuar dhe me kartën e identitetit personal
për çdo punonjës.
Vendroja do të jetë e pajisur me armatimin e domosdoshëm dhe me pajisjet ndihmëse që
përcaktohen në ligjet dhe udhëzimet përkatëse.
Afatet e shërbimit: Nga data e nënshkrimit të kontratës datë 01/04/2016 deri 31/12/2016.
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PREVENTIV
Nr Pershkrimi Sherbimeve
1 Paga baze per nje roje
Paga per veshtires (turni II-te dhe III-te, dite feste
2 +pushimi)
3 Sigurime shoq shendetesore 16.7%
Shuma e grupit A (1+2+3)
1 Shpenzime veshmbathje
2 Shpenzime administrim armatimi
3 Shpenzime per nderlidhje
4 Shpenzime te pergjithshme
Shuma e grupit B (1+2+3+4)
shuma per 4.8 roje A+B
shuma per 4.8 roje
shuma per 9 muaj
shuma pa TVSH
TVSH 20 %
Totali

Njesia
roje

Sasia Cmimi
4.8
4.8

roje
roje

4.8

roje
roje
roje
roje

4.8
4.8
4.8
4.8

III.1.8. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar dhe nga kërkesat e përcaktuara në dokumentat e
tenderit nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera,
konstaton se ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “A – L
Security” sh.p.k., në total janë në koston e lejuar ligjore pasi janë përllogaritur në përputhje me
detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi e rrjedhimisht mjaftojnë për mbulimin e
shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me
aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Balili Ko” sh.p.k. në lidhje me ofertat e
operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “A – L Security” sh.p.k. nuk qëndron.
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 ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Balili Ko” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me nr. REF-21961-01-20-2016, me
objekt “Shërbimi i ruajtjes me roje për ambjentet e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor
Përmet për vitin 2016”, me fond limit 2.256.426 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
04.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Përmet.
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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 përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 351 Protokolli,
Datë 25.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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