REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.189/2016
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 04.04.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për skualifikimin e ofertës së
operatorit ekonomik “Shtiqni” sh.p.k për procedurën e prokurimit me
Nr. REF-22759-02-03-2016 me objekt: “Ruajtje e Gjykatës së rrethit
Gjyqësor Kukës me roje private”, me fond limit 1.487.480 lekë pa
TVSH , zhvilluar nё datёn 15.02.2016, nga autoriteti kontraktor,
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së në lidhje me kualifikimin e
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të
prokurimit.

Ankimues:

“Shtiqni” sh.p.k
Lagjia Nr. 4, Pall 8, Ap 3, Kukës
“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagja 8, H.10, Pall.4, Ap.3. Tiranё.

Autoriteti Kontraktor:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës
Lagjia 5, Sheshi Skendërbej, Kukës

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,
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“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, 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. Në datën 13.01.2015 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me Nr. REF-22759-02-03-2016 me objekt: “Ruajtje e
Gjykatës së rrethit Gjyqësor Kukës me roje private”, me fond limit 1.487.480 lekë pa TVSH ,
zhvilluar nё datёn 15.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës.
II.1. Në datën 15.02.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.2. Në datën 16.02.2016, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
-

“Oruci - 07” sh.p.k

1.369.419 lekë pa tvsh

I skualifikuar
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-

“Shtiqni” sh.p.k.
“Trezhnjeva” sh.p.k
“Eurogjici Security” sh.p.k
“Sabeta” sh.p.k
“Nazeri 2000” sh.p.k

1.472.638,8 lekë pa tvsh
1.473.274,20 lekë pa tvsh
1.473.274,20 lekë pa tvsh
1.473.274,20 lekë pa tvsh
1.473.274,20 lekë pa tvsh

I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

II.3. Operatori Ekonomik “Shtiqni” sh.p.k. është njoftuar përmes sistemit të prokurimeve
elektronike për skualifikimin e ofertës së tij me argumentat se:
“Ofertë nën koston ligjore pasi i është referuar mesatares 30.41 dhe jo 30.5 [...]”
II.4. Në datën 18.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Shtiqni” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij në procedurën e
prokurimit objekt ankimi.
II.4.1 Në ankesën drejtuar autoritet kontraktor, operatori ekonomik ankimues “Shtiqni” sh.p.k.
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
Ju njoftojmë se nuk kemi pasur dijeni për njoftimin e Komisionit Prokurimit Publik.
Përllogaritja e ofertës është bërë referuar rekomandimit të KPP-së dhe APP-së datës 01.04.2015.
Autoriteti kontraktor duhet të korrigjonte gabimin referuar legjislacionit në fuqi dhe jo të na
skualifikonte.
Kërkojmë kualifikim të ofertës sonë.
II.5. Në datën 22.02.2016 me shkresën nr. 11 prot, operatori ekonomik ankimues “Shtiqni” sh.p.k,
është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.6. Në datën 26.02.2016, pala ankimuese “Shtiqni” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.7 Në datën 18.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka dorëzuar
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomik
në procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.7.1. Në datën 22.02.2016 me shkresën nr. 13 prot, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici
Security” sh.p.k, është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.8. Në datën 29.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor duke kërkuar:
1. Kërkojmë skualifikimin e shoqërisë “Trezhnjeva” sh.p.k. për arsye se:
a. Drejtuesi teknik i këtij operatori nuk figuron në të gjithë muajt e listpagesës për vitin 2015;
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b. Operatori nuk disponon sallë operative në qytetin Kukës, njësi administrative ku ka
vendodhjen objekti;
c. Operatori ekonomik nuk vërteton se disponon sistem kamerash në distancë, radio
komunikim, grup të gatshëm, sistem alarmi, (sallë operative të kompletuar). Në vërtetimin
lëshuar nga DPQ Kukës nuk vërtetohen këto kapacitete.
d. Operatori ekonomik nuk vërteton se disponon grup të gatshëm në qytetin Kukës njësi
administrative ku ka vendodhjen objekti që do të ruhet;
2. Kërkojmë skualifikimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. për arsye se oferta e tij
në zërat ndërlidhje, uniformë dhe fitim është parashikuar vlerë negative pra 0.00 lekë;
3. Kërkojmë skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për arsye se oferta e tij
në zërat ndërlidhje, uniformë dhe fitim është parashikuar vlerë negative pra 0.00 lekë;
3.1 Operatori ekonomik nuk vërteton se disponon sistem kamerash në distancë, radio
komunikim, grup të gatshëm, sistem alarmi, (sallë operative të kompletuar). Në
vërtetimin lëshuar nga DPQ Kukës nuk vërtetohen këto kapacitete;
4. Kërkojmë skualifikimin e shoqërisë “Sabeta” sh.p.k. për arsye se:
a. Oferta e tij në zërat ndërlidhje, uniformë dhe fitim është parashikuar vlerë negative pra
0.00 lekë;
b. Operatori nuk disponon salë operative në qytetin Kukës, njësi administrative ku ka
vendodhjen objekti;
c. Operatori ekonomik nuk vërteton se disponon sistem kamerash në distancë, radio
komunikim, grup të gatshëm, sistem alarmi, (sallë operative të kompletuar). Në
vërtetimin lëshuar nga DPQ Kukës nuk vërtetohen këto kapacitete.
d. Operatori ekonomik nuk vërteton se disponon grup të gatshëm në qytetin Kukës njësi
administrative ku ka vendodhjen objekti që do të ruhet;
II.9 Nëpërmjet shkresës me nr. 127 prot., datë 02.03.2016, protokolluar me tonën 368/2 datë
04.03.2016 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
ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, si dhe nga informacioni i dorëzuar nga
autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimi të operatorit ekonomik “Shtiqni” sh.p.k. se “Ofertë nën
koston ligjore pasi i është referuar mesatares 30.41 dhe jo 30.5”, 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
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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.1.2. Në Shtojcën 9 “Specifikimet teknike” rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
“Shërbimi ruajtjes me roje civile për llogari të Gjykatës, do të kryhet në 1 një vend roje me 3 Roje”
III.1.3. Në Shtojcën 11, rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
“Ky shërbim do te kryhet per 16 orë në pesë ditë e javë nga e hëna deri të premten, ndërsa ditët e
shtunë djelë dhe festat zyrtare do të kryhet 24 orë nga rojet privat me roje të armatosura dhe me
uniformë të dallueshme.”
Afatet e ekzekutimit:
Afati i ruajtjes me roje civile do të jetë nga data 01.03.2016 deri 31.12.2016 muaj.
III.1.4. 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.1.5. 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.1.6. 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 pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë 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% 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.1.7. 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, dt. 28.01.2015 “Pёr kontributet e
detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.
III.1.8. 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”; shpenzimet minimale për pajisjen e punonjësve të shërbimit
me uniformë të rregullt sipas Udhëzimit nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat
të sigurisë fizike”; shpenzimet e ndërlidhjes si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit tatimor.
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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 e operatorit ekonomik “Shtiqni” sh.p.k, në total është nën koston e lejuar ligjore
pasi oferta e tij nuk është përllogaritur në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni në
fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë për turnin e II dhe të III, sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore në masën 16.7% si dhe shpenzimet për armatim e rrjedhimisht nuk 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.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për skualifikim të
operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k pasi “Drejtuesi teknik i këtij operatori nuk figuron në të
gjithë muajt e listpagesës për vitin 2015”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.2.1. 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..
III.2.2. Në Shtojcën 7 tek “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” rezulton se nga autoriteti kontraktor
është përcaktuar:
“Listë pagesat e punonjësve për çdo muaj të vitit 2015, në të cilat të jenë të përfshirë një numër jo
më pak se 6 punonjës ku të jenë të përfshirë, drejtuesi ligjor dhe ai teknik”
Ndërsa po këtu por tek “Kapaciteti teknik” është kërkuar:
“Licence e drejtuesit teknik e kategorisë 1-3A lëshuar nga Ministria e Brendshme Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë) konforme Ligjit Nr 8770 date 19.04 2001”
III.3.3 Për plotësimin e këtyre kritereve opertori ekonomik “Trezhnjeva sh.p.k ka paraqitur
dokumentacionin:
-

Certifikatë nr. 66/3 prot., datë 25.08.2015 këshuar nga Drejtoria e Policisë së Shtetit për
Drejtues Teknik z. A Gj;
Listëpagesat Janar 2015-Dhejtor 2015 ku figuron i siguruar dhe z.
A Gj;

Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes dhe
kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se kualifikimet e nevojshme, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka në
funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e domosdoshme të vërtetohet se një operator ekonomik plotëson
kriteret e kërkuara kur ato janë në përputhje dhe në përpjesëtim me përmasat dhe natyrën e objektit
që prokurohet.
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Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik i sipërcituar e plotëson
kriterin e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.

III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për skualifikim të
operatorëve ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k , “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Sabeta” sh.p.k pasi:
“Trezhnjeva” sh.p.k
a. nuk disponon sallë operative në qytetin Kukës, njësi administrative ku ka vendodhjen
objekti;
b. nuk vërteton se disponon sistem kamerash në distancë, radio komunikim, grup të gatshëm,
sistem alarmi, (sallë operative të kompletuar). Në vërtetimin lëshuar nga DPQ Kukës nuk
vërtetohen këto kapacitete.
c. nuk vërteton se disponon grup të gatshëm në qytetin Kukës njësi administrative ku ka
vendodhjen objekti që do të ruhet;
“Nazeri 2000” sh.p.k;
a. nuk vërteton se disponon sistem kamerash në distancë, radio komunikim, grup të gatshëm,
sistem alarmi, (sallë operative të kompletuar). Në vërtetimin lëshuar nga DPQ Kukës nuk
vërtetohen këto kapacitete;
“Sabeta” sh.p.k.;
a. Operatori nuk disponon salë operative në qytetin Kukës, njësi administrative ku ka
vendodhjen objekti;
b. Operatori ekonomik nuk vërteton se disponon sistem kamerash në distancë, radio
komunikim, grup të gatshëm, sistem alarmi, (sallë operative të kompletuar). Në
vërtetimin lëshuar nga DPQ Kukës nuk vërtetohen këto kapacitete.
c. Operatori ekonomik nuk vërteton se disponon grup të gatshëm në qytetin Kukës njësi
administrative ku ka vendodhjen objekti që do të ruhet;
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.3.1. 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..
III.3.2. Në Shtojcën 7 tek “Kapaciteti teknik” është kërkuar:
- “Operatori duhet të provoje se disponon Qendër kontrolli, kapacitet për, sistem kamerash ne
distance, radio komunikim, grup të gatshëm, sistem alarmi, (sallë operative e kompletuar ).
- Qendra e kontrollit duhet të vërtetohet nga Drejtoria e Policisë se Qarkut Kukës. Qendra e
kontrollit të jetë në qarkun përkatës ku kryhet shërbimi, dhe zhvillimi i tenderit. Në vërtetim
të jetë përcaktuar qartë, adresa e qendrës së kontrollit.”
III.3.3 Për plotësimin e këtyre kritereve opertorët ekonomik kanë paraqitur dokumentacionin:
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-

-

-

Akt Miratimi nr. 1533/2 të datës 12.10.2015 ku vërtetohet se subjekti “Trezhnjeva” sh.p.k
ka Qendër Kontrolli dhe Adresa e saj është “Lagje Pratizani B. Curri Tropojë; Vërtetim nr.
1863 prot., datë 15.12.2015 lëshuar nga DVP Kukës ku vërtetohet se subjekti “Trezhnjeva”
sh.p.k ka grupe të gatshme 3x3 në 24 orë, , [...] Ka qendër kontrolli (sallë operative) me
sinjal alarmi me verifikim dhe kamera sigurie, radio komunikimi, radio Dore për qarkun
Kukës (qytetet Kukës, Krumë Has, B. Curri, Tropojë me adresë Qendër Kontrolli Lagjia
Partazini B. Curri Tropojë);
Vërtetim nr. 148 prot., datë 03.02.2016 lëshuar nga DVP Kukës ku vërtetohet se subjekti
“Nazeri 2000” sh.p.k, [...] Qendër kontrolli e miratuar me Akt Miratimi nr. 1184/3, datë
19.08.2015 me seli në Kukës me adresë Lagje nr.6 Rruga e Xhamisë, Përballë Uestern
Union Kukës, [...] radio dore 3 copë, grup të gatshme me shërbim 24 orë; Bashkalidhur ka
fatura doganore dhe tatimore shitjeje për kamera, sistem alarmi, radio etj;
Akt Miratimi nr. 2906/1 të datës 26.08.2015 ku vërtetohet se subjekti “Sabeta” sh.p.k ka
Qendër Kontrolli dhe Adresa e saj është “Lagje nr. 5, Pallti 21. AP 2 Kukës; Vërtetim nr. 61
prot., datë 18.01.2016 lëshuar nga DVP Kukës ku vërtetohet se subjekti “Sabeta” sh.p.k ka
grupe të gatshme 3x3 në 24 orë, , [...] Ka qendër kontrolli të pajisur me aparaturat përkatëse
për verifikim sinjali,, grup të gatshëm për verifikimin e sinjaleve 3 punonjës shërbimi, radio
dore 5 copë, ka sistem të verifikimit sinjalit me sistem kamerash. Bashkalidhur ka fatura
tatimore shitjeje ku vërtetohet pajisja me sitem kamerash dhe sistem alarmi;

Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes dhe
kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të
vërtetojnë se kualifikimet e nevojshme, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka në
funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e domosdoshme të vërtetohet se një operator ekonomik plotëson
kriteret e kërkuara kur ato janë në përputhje dhe në përpjesëtim me përmasat dhe natyrën e objektit
që prokurohet.
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonomikë të sipërcituar e
plotësojnë kriteret e lartpërmendur të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndrojnë.
III.4. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. se duhet të
skualifikohen operatorët ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k, “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Sabeta” sh.p.k
pasi të tre këto në ofertat e tyre në zërat ndërlidhje, uniformë dhe fitim është parashikuar vlerë
negative pra 0.00 lekë, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.4.1. 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..
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III.4.2. Në Shtojcën 9 “Specifikimet teknike” rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
“Shërbimi ruajtjes me roje civile për llogari të Gjykatës, do të kryhet në 1 një vend roje me 3 Roje”
III.4.3. Në Shtojcën 11, rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
“Ky shërbim do te kryhet per 16 orë në pesë ditë e javë nga e hëna deri të premten, ndërsa ditët e
shtunë djelë dhe festat zyrtare do të kryhet 24 orë nga rojet privat me roje të armatosura dhe me
uniformë të dallueshme.”
Afatet e ekzekutimit:
Afati i ruajtjes me roje civile do të jetë nga data 01.03.2016 deri 31.12.2016 muaj.
III.4.4. 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.4.5. 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.4.6. 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 pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë 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% 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.4.7. 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, dt. 28.01.2015 “Pёr kontributet e
detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.
III.4.8. 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”; shpenzimet minimale për pajisjen e punonjësve të shërbimit
me uniformë të rregullt sipas Udhëzimit nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat
të sigurisë fizike”; shpenzimet e ndërlidhjes si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit tatimor.
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 e operatorëve ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Sabeta”
sh.p.k në total janë është në koston e lejuar ligjore pasi ofertat e tyre janë përllogaritur në përputhje
me detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për pagën minimale ligjore, shtesat mbi pagë
për turnin e II dhe të III, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7% si dhe shpenzimet
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për armatim 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.
Lidhur me pretendimin e ankimuesit që operatorët kanë ofertuar zërat ndërlidhje, uniformë dhe fitim
është parashikuar vlerë negative pra 0.00 lekë, Komisioni i Prokurimit vëren se, nga ana e
autoritetit kontraktor nuk është kërkuar preventiv me zëra të vecantë, por oferta në total dhe në bazë
të ofertës në total janë vlerësuar operatorëve ekonomikë pjesëmarrës. Ankimuesi nuk mund të
pretendojë për skualifikim të operatorëve të tjerë ekonomikë pjesëmarrës për preventiv i cili nuk
është kërkuar në DT nga autoriteti kontraktor.
Përsa më sipër pretendimet e ankimuesit nuk qëndrojnë.
Për sa 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, me shumicë votash
Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomik “Shtiqni” sh.p.k dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k për procedurën e prokurimit Nr. REF-22759-02-03-2016 me
objekt: “Ruajtje e Gjykatës së rrethit Gjyqësor Kukës me roje private”, me fond limit
1.487.480 lekë pa TVSH , zhvilluar nё datёn 15.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Gjykata
e Rrethit Gjyqësor Kukës.
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. 369; Datë 26.02.2016

Nr. 403 Prot; Datë 04.03.2016

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 arsyetimin e
shumicës si dhe me dispozitivin e vendimit, për sa i përket ofertës në kosto të operatorëve
ekonomik ankimues, pra nuk jam dakort më mospërfshirjen në përllogaritje të pushimeve vjetore
dhe festat zyrtare, për procedurën e prokurimit me objekt Nr. REF-22759-02-03-2016 me objekt:
“Ruajtje e Gjykatës së rrethit Gjyqësor Kukës me roje private”, me fond limit 1.487.480 lekë pa
TVSH, zhvilluar nё datёn 15.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës.
Pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoj
I.1. Lidhur me përllogaritjen e ofertës ekonomike të operatëve 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”.
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. ” ;
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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 Shtojcën 9 “Specifikimet teknike” rezulton se
nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
{...}
i) Operatorët ekonomikë krahas Formularit të Ofertës, duhet të paraqesin Preventivin dhe
Analizën e Çmimit me përllogaritje konkrete, në të cilën të jenë përfshirë të gjitha detyrimet
ligjore si: paga 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 etj.
Te gjitha ofertat ekonomike qe nuk kane perfshire ne masen e caktuar nga legjislacioni ne
fuqi, detyrimet e sipercituara, do te skualifikohen.
I.1.6. Sa mësipër, përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve, 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(nëse kërkohet) si dhe fitimin
(minimal) sipas legjislacionit në fuqi, në përllogaritjen e kostos duhet të përfshihen dhe
shpenëzimet për lejes vjetore, ditët e festave e pushimet zyrtare në përputhje me ligjin nr.7961
datë 12.07.1995 Kodi i Punës, Kreu IX, Kohëzgjatja e punës dhe e pushimeve, neni 76 e vijues”
I.1.7. Nisur nga parakushti i mësipërm, vlerësoj se me ofertat e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës
nga përllogaritjet e kryera rezulton se, këta të fundit, nuk kanë 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 kёto shoqёri, me ofertat ekonomike të
dorëzuara prej tyre, nuk mundësojnë dot kryerjen e këtij shërbimi duke respektuar të gjitha
dispozitat ligjore në fuqi sikundër citohen mesipër. Edhe ankimuesi në ofertën e ofruar nga vetë ai
rezulton të jetë nën kosto.
I.1.8 Akoma më tej, theksoj faktin se autoriteti kontraktor duhet të mbajë në konsideratë
përcaktimin e numrit të rojeve për vendroje në përputhje dhe propërcion më kriteret e vendosuara
në dokumentat e tenderit. Pra kërkesa për respektim të legjislacionit të prokurimit publik si dhe
legjislacionit të posacëm që rregullon këtë sherbim (shpenzimeve për pagën e punonjësve, turnet
përkatëse armatimi, ditët e festive dhe pushimet zyrare etj.) duhet ti korespondojë gjithmon numrit
të rojeve për vendroje . Në rastin konkretë autoriteti kontraktor duhet të përcaktonte një numër me
të madh roje/vendroje për sherbimin e kërkuar më qëllim që përllogaritja e kostos në ofertat
ekonomike të operatoreve ekonomik pjesëmarrës të jetë në përputhje më të gjitha kërkesat dhe
specifikimet për shërbimin e kërkuar sipas nevojave të tij.
Anëtare
Juliana Hoxha
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