REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

Komisioni i Prokurimit Publik
Adresa: Rruga “Papa Gjon Pali II”, nr.3, Kati II, 1000 Tiranë, E-mail: Kpp_info@kpp.gov.al, Tel/Fax: 04 2281 851

Nr.588/3 prot

Tiranë, më 17.06.2013

Lënda:

Vendim

Drejtuar:

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

TIRANË
Operatorit Ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k
Lagja 4, Rruga “Egnatia”, Pall. 4-katësh, Kati II, përballë Flegship Cente

DURRËS

Ujësjellës Kanalizime sh.a.
KRUJË
Për dijeni:

Agjencisë së Prokurimit Publik
TIRANË

Baza Ligjore: Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndyshuar, neni,
19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e 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, VKM nr.445,
datë 11.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji nr.
7961, datё 12.07.1995 “Kodi i Punёs”, VKM nr.1114,dt. 30.7.2008 “Për disa
çështje në zbatim të ligjit nr.7703, dt.11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në
RSH”, Urdhri i Ministrit të Brendshëm nr.3644, dt.07.12.2001 “Për aplikimin
e tarifave në kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”, Urdhri nr.1490,
dt.21.06.2001 të Ministrit të Rendit Publik “Për përcaktimin e uniformës së
punonjësve të sh.r.s.f-ve”.
Në datën 17.06.2013, Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të kryetarit dhe
anëtarëve, Znj. Besa Ombashi, Z. Denis Martopullo dhe Znj. Vilma Kadesha, mori në
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shqyrtim ankesën nr. 588 prot., datë 13.05.2013, të operatorit ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k., si dhe ankesёn nr. 618 prot., datё 16.05.2013 tё operatorit ekonomik “Vrana Security
Group” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim", me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes me roje private të objekteve nën administrimin e sh.a. Ujësjellës–Kanalizime Krujë”,
me fond limit 3.722.312 Lekë (pa TVSH), të zhvilluar nё datё 21.04.2013, nga autoriteti
kontraktor, Ujësjellës Kanalizime sh.a., Krujë.
Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe “Vrana Security Group” sh.p.k., Komisioni i
Prokurimit Publik konstatoi se subjektet ankimuese kanë 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.
Në këto kushte, ankesat i nënshtrohen juridiksionit administrativ dhe shqyrtimi i tyre është
kompetencë lëndore e Komisionit të Prokurimit Publik.
Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se:
 operatorët ekonomikë ankimues kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit
kontraktor 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;


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 ankesës
të operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe tё operatorit ekonomik “Vrana Security
Group” sh.p.k.
Nga shqyrtimi i ankesave, dokumenteve që Komisioni i Prokurimit Publik disponon në lidhje
me këtë procedurë prokurimi, dokumenteve të paraqitura nga operatorët ekonomikë ankimues
dhe autoriteti kontraktor, u konstatua si vijon:


Në datë 11.04.2013 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në portalin e
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes me roje private të objekteve nën administrimin e sh.a. Ujësjellës–
Kanalizime Krujë”, me fond limit 3.722.312 Lekë (pa TVSH);



Në datë 21.04.2013, nga autoriteti kontraktor, është kryer hapja e procedurës së
prokurimit në të cilën kanë marrë pjesë dhe kanë paraqitur ofertë edhe operatorët
ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k dhe “Vrana Security Group” sh.p.k;



Në datë 30.04.2013 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e mësipërme të
prokurimit, janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave si më
poshtë:
1. “Rexha Grup” sh.p.k.
2.

- 3.040.521.68 Lekë (i kualifikuar);

“Vrana Security Group” sh.p.k. - 3.536.724 Lekë (i skualifikuar)

3. “Nazeri 2000” sh.p.k.

- 3.557.746.8 Lekë (i kualifikuar);
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4. “Gjoka-A” sh.p.k.

- 3.566.640 Lekë (i kualifikuar)

Nga mesazhi i shfaqur në sistemin elektronik të prokurimeve rezulton se oferta e
operatorit ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k. është skualifikuar nga ana e
KVO-së me arsyetimin se: “Subjekti ka gjoba dhe interesa për T.V.SH-në në
shumën 1.867.958 lekë të cilat i ka në proces-gjyqësor”


Në datë 06.05.2013, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik
“Rexha Grup” sh.p.k me arsyetimin se oferta e paraqitur nga ky i fundit është nën
koston ligjore;



Në datë 06.05.2013, operatori ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij dhe
kualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Rexha Grup” sh.p.k. me arsyetimin se
oferta e paraqitur nga ky i fundit është nën koston ligjore;



Në datë 10.05.2013, autoriteti kontraktor, me anë të shkresave nr. 131 prot. dhe nr. 130
prot., i ka kthyer përgjigje përkatësisht operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k,
dhe “Vrana Security Group” sh.p.k., duke refuzuar ankesat e tyre;



Në datë 13.05.2013, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke pretenduar se, oferta e paraqitur nga
operatori ekonomik “Rexha Grup” sh.p.k. është nën koston minimale ligjore pasi nuk
përmbush detyrimet për pagë, vështirësi shërbimi për turnin e dytë dhe të tretë,
sigurimet shoqërore, shpenzimet për armatim si dhe shpenzimet për ndërlidhje,
uniformë dhe fitim.



Në datë 16.05.2013 operatori ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik duke pretenduar se:
1. Skualifikimi i ofertës së tij është i padrejtë, pasi vërtetimi i administratës tatimore i
paraqitur pranë autoritetit kontraktor për procedurën e prokurimit në fjalë, vërteton
se subjekti ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k. nuk ka asnjë detyrim tatimor
për kontribute të sigurimeve shoqërore, shëndetësore, tatim mbi të ardhurat
personale apo lloje të tjera detyrimesh, por ka gjoba dhe interesa të papaguara për
të cilat është në proces gjyqësor;
2. “Oferta ekonomike e paraqitur nga ana e operatorit ekonomik “Rexha Grup”
sh.p.k. është nën koston minimale ligjore pasi cmimi i ofruar nuk mjafton për të
përballuar të gjitha shpenzimet minimale të detyrueshme”.
Si përfundim, subjekti ankimues kërkon sa më poshtë cituar:
1. “Pezullimin e procedurës deri në shqyrtimin e ankesës sonë;
2. Rivlerësimin e procedurës së kualifikimit në zbatim të akteve ligjore e nënligjore të
Republikës së Shqipërisë;
3. Skualifikimin e shoqërisë “Rexha Grup” sh.p.k. me ofertë nën koston minimale
ligjore të lejuar;
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4. Kualifikimin e ofertës tonë si një ofertë e përgjegjshme dhe brenda kritereve
ligjore”.


Në datë 23.05.2013, Autoriteti Kontraktor ka paraqitur pranë KPP-së, të gjithë
dokumentacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit në fjalë.

Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoi:
1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe me
pretendimin e dytë të operatorit ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k.
duke qenë se:
(i) Referuar VKM-së nr.445, datë 11.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në
shkallë vendi”, ku përcaktohet se: “1. 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 21.000 (njëzet e një mijë) lekë. 2. Paga bazë minimale,
mujore, jepet për 174 (njëqind e shtatëdhjetë e katër) orë pune në muaj, të kryera
gjatë kohës normale të punës. 3. Paga bazë minimale orare të jetë 121 (njëqind e
njëzet e një) lekë. […]” dhe nenit 81 të “Kodit të Punës” i cili përcakton që “çdo orë
pune nga ora 19:00 deri në orën 22:00, jep të drejtën e një shtese page jo më pak se
20% dhe çdo orë pune nga ora 22:00 deri në orën 06:00 jep të drejtën e një shtese
mbi pagë jo më pak se 50%.”;
(ii) Referuar VKM-së nr. 1114, datё 30.07.2008 “Pёr disa çёshtje nё zbatim tё ligjit nr.
7703, datё 11.05.1993 “Pёr sigurimet shoqёrore nё Republikёn e Shqipёrisё”, i
ndryshuar, pika III.3, ku pёrcaktohet se: “kontributi i detyrueshёm pёr sigurimet
shoqёrore e shёndetёsore i tё punёsuarit, duke filluar nga data 01.05.2009 e nё
vazhdim, tё jetё 27.9% e pagёs bruto mujore, sipas listpagesёs, ku pjesa e
punёdhёnёsit tё jetё 16,7% dhe pjesa e tё punёsuarit 11.2%”;
(iii)Referuar Urdhërit nr. 3644, datë 07.12.2011 “Për aplikimin e tarifave në kryerjen e
shërbimeve ndaj të tretëve” dhe Urdhёrit nr. 1490, datё 21.06.2001, tё Ministrit tё
Rendit Publik “Pёr pёrcaktimin e uniformёs sё punonjёsit tё shёrbimit tё shoqёrisё tё
ruajtjes dhe tё sigurisё fizike”;
(iv) Në dokumentat e tenderit të publikuara në portalin e prokurimeve rezulton se për
procedurën e mësipërme të prokurimit, autoriteti kontraktor ka kërkuar që shërbimi i
ruajtjes me roje të kryhet për 12 muaj, me 8 (tetë) roje për 2 (dy) vendroje dhe për
gjashtë muaj për një vendroje me katër roje. Në të gjitha rastet shërbimi do të ketë një
kohëzgjatje prej 24 orësh në ditë, përfshirë këtu edhe ditët e pushimit javor e të
festave kombëtare.
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gjykon se, ofertat e paraqitura nga ana e operatorit ekonomik “Rexha Grup” sh.r.s.f., është nën
koston minimale ligjore.

Përsa më sipër, pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues qëndrojnë.
2. Në lidhje me pretendimin e parë të operatorit ekonomik “Vrana Security Group”
sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik,
duke qenë se:
(i) Në dokumentat e tenderit, në shtojcën 6 “Kritere të përgjithshme të
pranimit/kualifikimit”, në pikën 2 parashikohet se ofertuesi duhet të paraqesë:
”Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a) ka plotësuar detyrimet fiskale,
b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,
të lëshuar nga Administrata Tatimore”.
(ii) Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Vrana
Security Group” sh.p.k. rezulton se në plotësim të kriterit të sipërpërmendur, ky
operator ka paraqitur vërtetimin nr. 292/1, datë 29.03.2013, të lëshuar nga
administrata tatimore, i cili vërteton se se deri në datën 28.02.2013, subjekti
ekonomik nuk ka asnjë detyrim tatimor në Tatim Fitimi, Akciza, Kontribute të
Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore, Tatime mbi të Ardhurat Personale apo lloje
të tjera dedyrimesh.
gjykon se, operatori ekonomik ankimues ka përmbushur kriterin e cituar në pikën “i” në
përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor.

Bazuar në sa më sipër, në përputhje me nenin 19/1 e në vijim të ligjit nr. 9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, të nenit 28 të Vendimit të Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i Prokurimit Publik,
Vendosi:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k për
procedurën e prokurimit, “Kërkesë për propozim", me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me
roje private të objekteve nën administrimin e sh.a. Ujësjellës–Kanalizime Krujë”, me
fond limit 3.722.312 Lekë (pa TVSH), të zhvilluar nё datё 21.04.2013, nga autoriteti
kontraktor, Ujësjellës Kanalizime sh.a.;
2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Vrana Security Group”
sh.p.k për procedurën e sipërpërmendur;
3. Autoritetin kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së, datë 30.04.2013, për
kualifikimin e operatorit ekonomik “Rexha Grup” sh.p.k. dhe skualifikimin e
operatorit ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k.;
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4. Autoriteti kontraktor të korrigjojë shkeljet e konstatuara duke skualifikuar operatorin
ekonomik “Rexha Grup” sh.p.k. dhe duke kualifikuar operatorin ekonomik “Vrana
Security Group” sh.p.k.;
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera;
6. Ngarkohet zyra e financës për të kryer kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Vrana Security Group” sh.p.k.;
7. Ngarkohet zyra e financës për të kryer kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.;
8. Kundër këtij vendimi, palët mund të bëjnë ankim në gjykatën përkatëse për
shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.

Relator: D. Martopullo
V. Kadesha

KRYETAR
LEALBA PELINKU
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