KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 350/2015
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 02.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
kualifikimin e operatorit ekonomik “2LX” sh.p.k nga procedura e
prokurimit me objekt: “Kërkesë për propozime” me objekt:
“Shërbimi i rojeve civile”, me fond limit 2 341 489 lekë pa TVSH, i
zhvilluar në datë 30.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal
Lezhë.
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
kualifikimin e operatorëve ekonomikë “2LX” sh.p.k, “NSS” sh.p.k
dhe “Nazeri 2000” sh.p.k nga procedura e mësipërme e prokurimit.
“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё Ofertave pёr
kualifikimin e operatorëve ekonomikë “2LX” sh.p.k, dhe “NSS”
sh.p.k nga procedura e mësipërme e prokurimit.

Ankimues:

“NSS” sh.p.k
Adresa: Bulevardi Zogu i Parë Ndërtesa 53, Tiranë
“Trezhnjeva” sh.p.k
Adresa: Lagjia “Partizani” Pall 90/1 B. Curri
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“Nazeri 2000” sh.p.k.
Adresa: Rruga “Kavajës”, Qendra Condor, Kulla H, Ap. 27, Tiranë

Autroiteti kontraktor:

Baza Ligjore:

Spitali Rajonal Lezhë
Adresa: Varosh Lezhë
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”,
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 çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e
pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:

I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të 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 vlerëson se operatorët ekonomikë 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.
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II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 21.04.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime”
me objekt: “Shërbimi i rojeve civile”, me fond limit 2 341 489 lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë
30.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal Lezhë.
II.2. Në datën 05.05.2015 operatorët ekonomikë janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin
përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar.

Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
“2LX” sh.p.k

2.096.772 lekë, kualifikuar

“NSS” sh.p.k

2.276.849,82 lekë, kualifikuar

“Nazeri 2000” sh.p.k

2.286.720,59 lekë, kualifikuar

“Trezhnjeva” sh.p.k

2.287.603,50 lekë, kualifikuar

II.4. Në datën 06.05.2015 operatori ekonomik “NSS” sh.p.k ka dërguar ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorit ekonomik “2LX” sh.p.k.
II.4.1 Në datën 08.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 254/4 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke i refuzuar ankimimin e tij.
II.4.2. Në datën 12.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor si më poshtë:
Me datë 06.05.2015kemi paraqitur ankesën tonë pranë autoritetit ontraktor pasi oferta e operatorit
ekonomik “2LX: është dukshëm nën koston minimale të përcaktuar me ligj, konkretisht nuk janë
zbatuar kostot e përcaktuara nga Kodi i Punës neni 81, 87 për llogartitjet e vështirësive të turnit të
dytë dhe të tretë, si dhe kostot e armatimit[...].
Tek kërkesat për kualifikim kërkohet: Deklaratë për disponibilitetin e lejes kolektive për armë brezi
konform udhëzimit nr. 155 datë 28.05.2014 të Ministrit të Brendshëm. Duhet llogaritur tarifa për 1
roje për armë brezi. Oferta e firmës 2 LX është 44.049, 83 lekë dukshëm nën koston ligjore. Po ju
paraqesim ofertën tonë: [....]
Kërkojmë nga KPP skualifikimin e ofertës “2LX” sh.p.k pasi është bindshëm nën koston ligjore të
lejuar.
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II.5. Në datën 12.05.2015 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë.
II.5.1 Në datën 13.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 245/6 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke i refuzuar ankimimin e tij.
II.5.2. Në datën 15.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik
me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor si më poshtë:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorëve ekonomikë “2LX” sh.p.k, “NSS” sh.p.k dhe “Nazeri
2000” sh.p.k pasi nuk kanë ofertuar sipas kërkesavë të autoritetit kontraktor. Ofertat e tyre janë nën
kosto dhe nuk mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve për periudhën e kërkuar të kryerjes së
shërbimit të ruatjes me roje në përputhje më përcaktimet e autoritetit kontraktor.[………….]
Nuk kanë llogaritur saktë shtesat mbi pagë për turn të dytë e të tretë, sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore, shpenzimet për armatim, ndërlidhje e fitim. Oferta nën koston ligjore.
II.6. Në datën 11.05.2015 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kualifikimin e operatorëve të tjerë ekonomikë.
II.6.1 Në datën 13.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 245/5 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke i refuzuar ankimimin e tij.
II.6.2. Në datën 20.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik
me të njëjtin objekt si edhe në autoritetin kontraktor si më poshtë:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorëve ekonomikë të kualifikuar “2LX” sh.p.k dhe “NSS”
sh.p.k pasi:
Operatorët ekonomikë “2LX” sh.p.k dhe “NSS” sh.p.k nuk kanë përllogaritur:
Së pari pagën minimale sipas legjsilacionit në fuqi.
Së dyti shtesat e turnit dytë sipas nenit 81 të kodit të punës
Së treti shtesat e turnit të tretë sipas nenit 81 të kodit të punës
Së katërti nuk kanë përllogaritur shtesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7 %
Nuk kanë përllogaritur shpenzimet e armatimit.
Kërkojmë skualifikimin e këtyre shoqërive.
II.7 Në datën 20.05.2015 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr. 245/8 prot., datë 19.05.2015,
ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me
procedurën e prokurimit të sipërcituar.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave dhe dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankesave
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë “NSS” sh.p.k “Trezhnjeva” sh.p.k dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k përsa i përket kundërshtimit të kualifikimit të operatorëve ekonomikë pasi
rezultojnë nën koston ligjore të lejuar, 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 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. Në procedurën në fjalë, shërbimi i kërkuar nga autoriteti kontraktor është llogaritur të kryhet
për periudhën 214 ditë, në 2 (dy) vendroje me 3.4 roje për vendroje gjithsej 6.8 roje, me shërbim 16
orë.
Në shtojcën 9 të dokumentave të tenderit ”Specifikimet teknike” kërkohet:
Ruajtja dhe siguria e godinës së Spitalit rajonal Lezhë dhe maternitet do të kryhen sic janë në
grafikun e shërbimit. Preventivi është përllogaritur për 3.4 roje për një vendroje ose 6,8 roje për të
dyja vendrojet.
Ndërsa tek Grafiku i shërbimit është përcaktuar:

5

Objektet që do të ruhen

Nr
vend

Nr
turneve

Godina spital Lezhë

1

2

Godina Materniteti Lezhë

1

2

Spitali dhe Materniteti do të ruhen nga ora 15.00 deri ne orën 07.00 të mëngjesit, pra në një
periudhë kohore 16 orë pune .
Periudha nga ora 07.00 deri në oren 15.00 do të mbulohet nga personeli i spitalit.
Nr

Emërtimi

1

Ruajtja e spitalit dhe Maternitetit me dy
vendroje 16 orë/ditë

3

Vlera pa tvsh
20% TVSH
Vlera totale

Sasia
(ditë)
214

Cmimi
për një ditë

Vlera
(lekë)

III.1.5. Nisur nga kërkesat e mësipërme, Komisioni, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur nga
ankimuesit dhe dokumentacionin e dorëzuar nga autoriteti kontraktor, vlerëson se:
Lidhur me ofertën e operatorëve ekonomikë “2LX” sh.p.k., “NSS” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k
nga përllogaritjet e kryera nga Komisioni i Prokurimit Publik rezulton se, oferta e operatorit
ekonomik “2LX” sh.p.k., në përllogaritjet e bëra nuk ka respektuar dispozitat ligjore në fuqi për
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 tyre tё rezultojё nёn
koston ligjore.
Ndërsa ofertat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “NSS” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k në
përllogaritjet e bëra kanë respektuar dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të
dhe III-të, detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7%.
Përsa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k qëndron.
Rrjedhimisht, pretendimi i parashtruar prej operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k, qëndrojnë për
operatorin “2LX” sh.p.k, por nuk qëndrojnë për operatorët ekonomikë “NSS” sh.p.k dhe “Nazeri
2000” sh.p.k.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k qëndrojnë për operatorin ekonomik “2LX”
sh.p.k por nuk qëndrojnë për operatorin ekonomik “NSS” sh.p.k.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM 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, me shumicë votash
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “NSS” sh.p.k si dhe të pranojë
pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k dhe “Nazeri
2000” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Shërbimi i
rojeve civile”, me fond limit 2 341 489 lekë pa TVSH, i zhvilluar në datë 30.04.2015 nga
autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal Lezhë.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “2LX” sh.p.k
duke e skualifikuar atë.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “NSS” sh.p.k.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Nr. 860 Protokolli,
Datë 13.05.2015

Nr. 908 Protokolli
Datë 15.05.2015

Nr. 938 Protokolli
Datë 20.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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