REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 125/2016
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 09.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO-së i datës 09.02.2016 mbi
skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
nga procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr.
REF-21850-01-19-2016, me objekt “Ruajtja me roja civile
e ndërtesës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë Korçë”, me fond limit 2.515.300 lekë pa TVSH,
zhvilluar në datë 01.02.2016, nga autoriteti kontraktor
Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë.

Operatori Ekonomik Ankimues:

“Nazeri 2000” sh.p.k.
Rruga “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë
Bulevardi “Fan S. Noli”, Korçë.

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
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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 ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 kërkesë 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 percaktuara 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 20.01.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21850-01-19-2016, me objekt “Ruajtja me roja
civile e ndërtesës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë”, me fond limit
2.515.300 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 01.02.2016, nga autoriteti kontraktor Prokuroria e
Rrethit Gjyqësor Korçë.
II.2. Në datën 01.02.2016, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
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II.3. Në datën 09.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Velaj” sh.p.k.

nuk ka paraqitur ofertë,

i skualifikuar;

“Nazeri 2000” sh.p.k.

2.172.971,73 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;

“Alben 2 Security” sh.p.k.

2.259.625,00 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;

“Vaso Security” sh.p.k.

2.285.875,69 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;

II.4. Në datën 10.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor ku kundërshton arsyen e skualifikimit të tij “... oferta juaj
ekonomike nuk u pranua mbasi, në analizën e kostos mungonte zëri i shpenzimeve që lidhet me
shtesat për festa zyrtare dhe ditë pushimi. ...”, duke pretenduar se oferta e dorëzuar prej tij është
në përputhje me të gjitha dispozitat ligjore të përcaktuara për kryerjen e këtij shërbimi. Sipas
ankimuesit koeficienti i përcaktuar i rojeve është i mjaftueshëm për zëvendësimin e tyre gjatë
ditëve të festave dhe pushimit javor, e rrjedhimisht nuk është e nevojshme parashikimi i një
shtëse page për punën e kryer gjatë këtyre ditëve.
II.5. Në datën 12.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 754 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij.
II.6. Në datën 16.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 19.02.2016 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 pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. se “Oferta e
paraqitur nga Operatori ekonomik është nën koston 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”
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
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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.
III.1.3. 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
gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë)
lekë”.
III.1.4. Nga shqyrtimi i Dokumenteve të Tenderit të procedurës në fjalë, Kriteret e Veçanta të
kualifikimit përcaktohet: “Analizë e detajuar kostoje për ruajtjen e obektit per 306 ditë, duke
filluar nga data 01.03.2016 deri në 31.12.2016, ku të përfshihen të gjitha shpenzimet që
kërkohen nga ligji.”
Në shtojcën 7 “Specifikimet Teknike” është përcaktuar: “Për efekt llogaritjeje të shpenzimeve të
domosdoshme të kërkuara nga ligji, numuri i rojeve do të merret 4.8 roje. Ofertuesi duhet të
argumetojë (në zbatim të të gjitha ligjeve në fuqi) llogaritjet, me kusht që ndërtesa të ruhet 306
ditë, 24 orë çdo ditë, një vendroje.”
III.1.5. Nisur nga kerkesat e mësipërme, Komisioni, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur nga
ankimuesi vlerëson se:
Lidhur me ofertën e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., nga përllogaritjet e kryera
rezulton se ky operator, në përllogaritjen e ofertës së tij, ka respektuar dispozitat ligjore në fuqi
për pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe III-të, detyrimet ligjore për
sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7%, gjё qё sjell si pasojё qё oferta ekonomike
e tij në total tё rezultojё në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. qendron.

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, me shumicë votash
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21850-01-19-2016, me
objekt “Ruajtja me roja civile e ndërtesës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë Korçë”, me fond limit 2.515.300 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 01.02.2016, nga
autoriteti kontraktor Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 09.02.2016 mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
3. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke e kualifikuar operatorin ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 211 Prot.; Datë 16.02.2016;

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Mendim kundër
Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik, Juliana Hoxha nuk jam dakort me dispozitivin e
vendimit të shumicës, për procedurën e prokurimit me objekt: “Shfuqizimi i vendimit të KVOsë i datës 09.02.2016 mbi skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. nga
procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime”, nr. REF-21850-01-19-2016, me objekt
“Ruajtja me roja civile e ndërtesës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë”,
me fond limit 2.515.300 lekë pa TVSH, zhvilluar në datë 01.02.2016, nga autoriteti kontraktor
Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë.
Pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,

Arsyetoj
I.1. Lidhur me përllogaritjen e ofertës ekonomike të operatorit ekonomik pjesëmarrës në
procedurën e prokurimit objekt shqyrtimi administrativ, vërej se:
I.1.1. 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.”
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... .”
I.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.
I.1.3. 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
gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë)
lekë”.
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I.1.4 Në nenin 81 dhe 87 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%” ;
“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. ” ;
Neni 92 i Kodit të Punës i ndryshuar parashikon shprehimisht se: Kohëzgjatja e pushimeve
vjetore është jo më pak se 4 javë kalendarike gjatë vitit të punës në vazhdim. Kur punëmarrësi
nuk ka kryer një vit pune të plotë, kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara përcaktohet në
raport me kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës.
Neni 93 “Data e Pushimeve Vjetore”
3) Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të
vitit pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje.
I.1.5. Nga shqyrtimi i Dokumenteve të Tenderit, në kriteret e vecanta të kualifikimit rezulton se
nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
{...}
i) Analizë e detajuar e kostoje për ruajtjen e objektit 306 ditë, duke filluar nga data
01,03,2016 deri në 31.12.2016 në të cilën të jenë përfshirë të gjitha detyrimet ligjore.
I.1.6. Në këto kushte, detyrimet ligjore të përcaktuara në bazën ligjore të cituar mësipër
përfshijnë pagën bazë, shtesat mbi pagë turni II, III, Shtesa per nje dite feste, sigurimet
shoqërore e shëndetësore, kosto armatimi, kosto uniforme, kosto ndërlidhje, fitimin e shoqërisë,
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(nëse kërkohet).
I.1.7. Nisur nga parakushti i mësipërm, vlerësoj se me ofertën ekonomik të operatorit ekonomik
ankimues nga përllogaritjet e kryera rezulton se, nuk ka respektuar dispozitat ligjore në fuqi për
shtesat mbi pagë për ditët e festave dhe pushimit javor, lejen vjetore në përputhje me bazën
ligjore të cituar mësipër, gjё qё sjell si pasojё faktin se kjo shoqёri, me ofertën ekonomike të
dorëzuar prej saj, nuk mundëson dot kryerjen e këtij shërbimi duke respektuar të gjitha dispozitat
ligjore në fuqi sikundër citohen mesipër.

Anëtare
Juliana Hoxha
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