REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 130/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës
së operatorit ekonomik “Vrana Security” sh.p.k, nga
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr.
REF-66161-01-30-2017 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike me roje private të godines se Gjykates se Apelit
Durres nga ora 16.00-08.00 ne ditët e punës dhe 24 orë në
ditet e shtuna të diela dhe festa”, me fond limit 1,730,201
lekë pa tvsh, e zhvilluar nё datёn 10.02.2017, nga autoriteti
kontraktor, Gjykata e Apelit Durrës.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së mbi skualifikimin e ofertës
së operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k nga procedura e
prokurimit të sipërcituar.

Ankimues:

“Vrana Security Group” sh.p.k
Lagjia nr.4, Rruga Egnatia, Durrës
“Trezhnjeva” sh.p.k
Lagjia “Partizani”,Pall.90/3, Shk.1, Ap.1, Bajram Curri
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Autoriteti Kontraktor:

Gjykata e Apelit Durres
Shkozet, Durres

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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjeve, 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 përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesave 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
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II.1 Në datën 30.01.2017 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-66161-01-30-2017 me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të godines se Gjykates se Apelit Durres nga ora 16.0008.00 ne ditët e punës dhe 24 orë në ditet e shtuna të diela dhe festa”, me fond limit 1,730,201
lekë pa tvsh, e zhvilluar nё datёn 10.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Apelit Durrës.
II.2. Në datën 10.02.2017 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 16.02.2017 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:
-

Eurogjici Security
Trezhnjeva
Dea Security
Aulona Pol 1
Firdeus Security
Nazeri 2000
Toni Security
Vrana Security Group

pa ofertë
1,698,919.10
1,698,161.46
1,698,919.46
1,698,919.46
1,698,919.46
1,698,919.46
1,698,919.46

I skualifikuar
I skualifikuar
I skualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I skualifikuar

II.4. Në datën 16.02.2017 operatori ekonomik “Vrana Security Group” shpk është njoftuar
elektronikisht për klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për
arsyet e mëposhtme:
-

Bilancet e vitit 2013-2014-2015 te paraqitura jane te pacertifikuara nga organet tatimore

II.5. Në datën 20.02.2017 operatori ekonomik ankimues “Vrana Security Group” sh.p.k
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

Sqarojmë se të treja bilancet për atë 2013,2014,2015 i keni të vulosura dhe konfirmuara nga
drejtoria e tatimeve sipas legjislacionit në fuqi.

II.6. Në datën 21.02.2017, me shkresën nr.107 prot, operatori ekonomik ankimues “ Vrana Security
Group” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.7. Në datën 27.02.2017, pala ankimuese “Vrana Security Group” sh.p.k.,ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.8. Në datën 16.02.2017 operatori ekonomik “Trezhnjeva” shpk është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave në këtë procedurë prokurimi si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë
prokurimi për arsyet e mëposhtme:
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-

Nuk ka respektuar përmbushjen e detyrimeve ligjore të përcaktuara në pikën 10 të
Kapacitetit Teknik pasi përllogaritjen për shtesat mbi page per turnin e III janë nën
minimumin ligjor, si rrjedhojë edhe oferta është llogaritur nën minimumin ligjore që
parashikojnë dispozitat ligjore për kryerjen e këtij shërbimi

II.9. Në datën 21.02.2017 operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k kundërshton vendimin
e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
-

Kundërshtojmë arsyen e skualifikimit pasi oferta jonë është në kosto ligjore dhe e paraqitur
sipas të gjitha detyrimeve që parashikon ligji. Po kështu kërkojmë që firma Dea Security të
mbetet e skualifikuar si ofertë nën koston e lejuar ligjore.

II.10. Në datën 06.03.2017, pala ankimuese “Trezhnjeva” sh.p.k.,ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.11. Nëpërmjet shkresës me nr.128 prot datë 02.03.2017 protokolluar me tonën me nr.300/2 datë
06.03.2017, autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k, për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin “ofertë nën koston e lejuar ligjore”
Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
2. 3
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Kohëzgjatja në muaj 10.25 ose ditë
ose a
duke filluar nga 23/02/2017 me përfundim në 31/12/2017
III.1.2. Në shtojcën 8 “Specifikimet Teknike ” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
Procedura e prokurimit: - Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private te Gjykates se
Apelit Durres nga ora 1600 -0800 në ditët e punës dhe 24 orë në ditët e shtuna të diela dhe Festa
Zyrtare
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Fondi limit: 1 730 201 lekë pa TVSH
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Nr.

Objekti i Prokurimit

Fondi limit pa
TVSH

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
me roje private, të GJ.A. Durres nga
ora 1600 -0800 ne ditët e punës dhe 24
ore në ditët e shtuna të diela dhe Festa
zyrtare.

1 730 201 leke

Periudha
në muaj
23.02.2017
31.12.2017

Nr.
Rojeve
3.5

Shenim
Operatorët ekonomik duhet të plotësojne ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe fondin
limit të përcaktuar në tabelën e dokumentave standarte të tenderit.
- Numri i rojeve për të realizuar shërbimin 3.5 roje me 1 vendroje sipas turneve.
III.1.3. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Shërbimi që kërkohet:
Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private te Gjykates se Apelit Durres nga ora 1600 0800 në ditët e punës dhe 24 orë në ditët e shtuna të diela dhe Festa Zyrtare.
Nr.

Objekti i Prokurimit

Periudha në
muaj

Nr.
Rojeve

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private, të GJ. A.
Durres nga ora 1600 -0800 ne
ditët e punës dhe 24 ore në
ditët e shtuna të diela dhe
Festa zyrtare.

23.02.201731.12.2017

3.5

Nr.Vendroje

1

Turnet/Vendroje

(T2+T3) per ditet
e punes dhe
(T1+T2+T3) ne
ditet e pushimit
dhe ditet e festave
zyrtare

Afatet e ekzekutimit, janë nga nenshkrimi i kontrates deri më 31.12.2017
III.1.4. 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.”
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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.1.5. 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.1.6. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2013 “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.1.7. 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.1.8. 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.1.9. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar si dhe kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit
nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera, konstaton se
oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k në total është nën koston e lejuar
ligjore pasi 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 %, e rrjedhimisht nuk mjafton për mbulimin e shpenzimeve për
periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe
nëligjore në fuqi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Vrana Security Group” sh.p.k për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me aryetimin se “Bilancet e vitit 2013-2014-2015 te
paraqitura jane te pacertifikuara nga organet tatimore” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 2/b “Kapaciteti ligjor i operatorëve
ekonomikë” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më
poshtë:
a) Operatoret Ekonomike pjesemares duhet te paraqesin bilancet e tre viteve te fundit
(2013,2014,2015) te certifikuara nga Administrata Tatimore.
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III.2.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik “Vrana Security
Group” sh.p.k ka dorëzuar dokumentacionin si më poshtë:
-

Pasqyrat Financiare për Vitin 2013

-

Pasqyrat Finaciare për Vitin 2014

-

Pasqyrat Finaciare për Vitin 2015

III.2.3. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46,
pika 1, gërma c) përcaktohet: “Gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se
zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave
bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes
së bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së
përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme
me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur
ky informacion është i mundur.”
III.2.4. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 27 “Kontratat e mallrave”, pika 5, gërma a) përcaktohet: “kopje të certifikuara të një ose më
shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet përkatëse; dhe/ose b) “kopje të deklaratave të xhiros
vjetore, ku në asnjë rast, vlera e kërkuar nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit nuk
mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet.”
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, 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 të realizimit me sukses të kontratës.
III.2.6. Bilanci është vetëdeklarim i detyrueshëm i pasqyrave financiare vjetore të tatimpaguesit
pranë organeve tatimore. Duke qenë se ky dokument prodhohet nga vetë tatimpaguesit, është i
nevojshëm, përveç certifikimit nga një ekspert i fushës përkatëse (kontabilist), edhe certifikimi i tij
nga organet tatimore. Në këtë kuptim tatimpaguesi është i detyruar që këtë vetëdeklarim, të hartuar
në përputhje me ligjin “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, ta depozitojë pranë organeve
tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, i cili certifikohet (vuloset) nga strukturat përkatëse
të administratës tatimore. Me qëllim paraqitjen e tij si dokumentacion kualifikues, tatimpaguesi
duhet të tërheqë bilancin e vulosur nga administrata tatimore përkatëse.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për bilancet të
konfirmuara nga administrata tatimore, është një kusht i detyrueshëm për t’u përmbushur nga të
gjithë ofertuesit ekonomikë, pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të prokurimit.
Nga shqyrtimi në tërësi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Vrana
Security Group“ sh.p.k, Komisioni konstaton se Pasqyrat Financiare të vitit 2013 mbajnë vetëm
vulën hyrëse të institucionit, pra datën dhe numrin e protokollit të dorëzimit të bilancit nga subjekti
tatimor në Drejtorinë Rajonale Tatimore. Komisioni gjykon se vula hyrëse e institucionit nuk është
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e barasvlefshme me vulën e organit tatimor për certifikimin e bilanceve. Në këtë kupim, Komisioni
gjykon se ankimuesi nuk e ka plotësuar detyrimin e vendosur nga autoriteti kontraktor për të
paraqitur bilance të certifikuara nga organet tatimore për të gjithë periudhën e kërkuar
(2013,2014,2015) e rrjedhimisht skualifikimi ii tij nga autoriteti kontraktor është i bazuar.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Vrana Security Group” sh.p.k, nuk
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
Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Trezhnjeva” sh.p.k dhe
“Vrana Security Group” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me
Nr. REF-66161-01-30-2017 me objekt:“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje
private të godines se Gjykates se Apelit Durres nga ora 16.00-08.00 ne ditët e punës dhe 24
orë në ditet e shtuna të diela dhe festa”, me fond limit 1,730,201 lekë pa tvsh, e zhvilluar
nё datёn 10.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Apelit Durrës.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 300 Protokolli; Datë 27.02.2017

Nr.366 Protokolli; Datë 06.03.2017

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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Mendim kundër
Unë, anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik, Kleves Janku nuk jam dakord me arsyetimin dhe
dispozitivin e vendimit për sa i përket mënyrës së perllogaritjes së kostos lidhur me ankesën e
paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva shpk në procedurën e prokurimit “Kërkesë
për Propozime” me Nr. REF-66161-01-30-2017 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
me roje private të godines se Gjykates se Apelit Durres nga ora 16.00-08.00 ne ditët e punës dhe 24
orë në ditet e shtuna të diela dhe festa”, me fond limit 1,730,201 lekë pa tvsh, e zhvilluar nё datёn
10.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Apelit Durrës.
Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoj
I.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k,
për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin “ofertë nën koston e lejuar ligjore”
vërej se:
I.1.1. Në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
2. 3
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Kohëzgjatja në muaj 10.25 ose ditë
ose a
duke filluar nga 23/02/2017 me përfundim në 31/12/2017
I.1.2. Në shtojcën 8 “Specifikimet Teknike ” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
Procedura e prokurimit: - Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private te Gjykates se
Apelit Durres nga ora 1600 -0800 në ditët e punës dhe 24 orë në ditët e shtuna të diela dhe Festa
Zyrtare
Fondi limit: 1 730 201 lekë pa TVSH
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Nr.

Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
me roje private, të GJ.A. Durres nga
ora 1600 -0800 ne ditët e punës dhe 24
ore në ditët e shtuna të diela dhe Festa

Fondi limit pa
TVSH
1 730 201 leke

Periudha
në muaj
23.02.2017
31.12.2017

Nr.
Rojeve
3.5
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zyrtare.

Shenim
Operatorët ekonomik duhet të plotësojne ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe fondin
limit të përcaktuar në tabelën e dokumentave standarte të tenderit.
- Numri i rojeve për të realizuar shërbimin 3.5 roje me 1 vendroje sipas turneve.
I.1.3. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Shërbimi që kërkohet:
Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike me Roje Private te Gjykates se Apelit Durres nga ora 1600 0800 në ditët e punës dhe 24 orë në ditët e shtuna të diela dhe Festa Zyrtare.
Nr.

Objekti i Prokurimit

Periudha në
muaj

Nr.
Rojeve

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private, të GJ. A.
Durres nga ora 1600 -0800 ne
ditët e punës dhe 24 ore në
ditët e shtuna të diela dhe
Festa zyrtare.

23.02.201731.12.2017

3.5

Nr.Vendroje

1

Turnet/Vendroje

(T2+T3) per ditet
e punes dhe
(T1+T2+T3) ne
ditet e pushimit
dhe ditet e festave
zyrtare

Afatet e ekzekutimit, janë nga nenshkrimi i kontrates deri më 31.12.2017
I.1.4. 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.1.5. 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.
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I.1.6. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2013 “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.1.7. 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. ”
I.1.8. 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”.
I.1.9. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar si dhe kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga
autoriteti kontraktor, pas përllogaritjeve të kryera, konstatoj se oferta ekonomike e operatorit
ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k në total është në koston e lejuar ligjore pasi 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 %, e
rrjedhimisht mjafton për mbulimin e shpenzimeve për periudhёn e kёrkuar tё kryerjes sё shёrbimit
tё ruajtjes me roje në përputhje me aktet ligjore dhe nëligjore në fuqi.
Gjithashtu nga vet rekomandimi i përbashkët mes KKP-së dhe APP-së nuk del e qartë mënyra se si
këto zëra duhet të përllogariten me dy shifra pas presjes dhjetore. Në gjykimin tim lidhur me këtë
çështje duhej qartësuar mënyra e përllogaritjes së shpenzimeve duke vendosur formulën
matematikore e njëjtë me atë që përdoret për arsyetimin e vendimeve të vet Komisionit të
Prokurimit Publik.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Trezhenjeva” sh.p.k. sh.p.k qëndron.
Anëtar
Kleves Janku
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