KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.150/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 21.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizimin e vendimit tё Komisionit tё Vlerёsimit tё
Ofertave pёr kualifikimin e operatorëve ekonomikë
kualifikimin e operatorëve ekonomikë “Polsaiz” sh.p.k dhe
“Nazeri 2000” sh.p.k nga procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me Nr. REF-22660-02-02-2016 me objekt:
“Shërbimi me roje private për D.R.SH Fier” me fond prej
1.898.488 leke (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 12.02.2016, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Fier.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, L.8, H.10, Pall.4, Ap.3, Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Fier
L. “1 Maji”, Rr. “J.Bakalli”, Fier

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 çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të 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 fillimisht ankesë 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 02.02.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me objekt: “Shërbimi me roje private për D.R.SH Fier” me fond prej 1.898.488
leke (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 12.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale
e Shëndetësisë Fier.
II.2. Në datën 12.02.2016 është zhvilluar procedura e prokurimit.
II.3. Në datën 16.02.2016 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit
janë njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e
skualifikuar.
Sipas këtij klasifikimi renditja e ofertave është si më poshtë:
1. “Polsaiz”
2. “Eurogjici Security”
3. “Nazeri 2000”

1.835.498,34 lekë, kualifikuar
1.844.451,10 lekë, kualifikuar
1.844.451,10 lekë, kualifikuar

II.4. Në datën 18.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë kundërshtohet kualifikimi i operatorëve
ekonomikë “Polsaiz” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k me pretendimet e mëposhtme:
1. Kërkojmë skualifikimin e shoqërisë “Polsaiz” sh.p.k pasi oferta e tij është nën
minimumin ligjor.
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2. Kërkojmë skualifikimin e shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k për arsye se oferta e tij
nuk ka parashikuar zërat ndërlidhje, uniformë dhe fitim.
a. Nuk ka paraqitur deklaratë nëpërmjet të cilës ofertuesi vërteton se ka në
përdorim të paktën 2 radio komunikimi, për sasinë, llojin, dhe numrin e radiove
apo pajisjeve të komunikimit që ka në përdorim; për këtë ofetuesi të paraqesë
një deklaratë për sasinë, llojin dhe numrin e radiove apo pajisjeve të
komunikimit që ka në përdorim.
b. Nuk ka paraqitur listë emërore për punonjësit e certifikuar, të firmosur dhe
vulosur nga Drejtori i Policisë së Qarkut Fier.
II.5. Nё datёn 22.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pёrgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesёn.
II.6. Nё datёn 24.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesё pranё Komisionit tё Prokurimit
Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.7. Në datën 03.03.2016 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
334/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 192/2 prot., datё 01.03.2016, bashkëngjitur
dokumentacioni për trajtimin e ankesës dhe zhvillimin e procedurёs sё prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, sipas tё
cilës oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Polsaiz” sh.p.k, është nën minimumin ligjor,
si dhe pretendimin se oferta e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k nuk ka
parashikuar zërat ndërlidhje, uniformë dhe fitim Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1 Në dokumentat e tenderit, Shtojca 1 “Formulari i çmimit të ofertës” është parashikuar
si vijon:
1
Nr

2
Përshkrimi i Shërbimeve
Objekti D.R.Sh Fier

Objekti i Stomatologjise
Fier
Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total

3

4

5

6

Sasia

Çmimi per nje
muaj

Çmimi total
per 307 dite

Afati

1.66 roje

307
dite

1.66 roje

307dite
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Sqarim:
1.Në cmim të jenë të perfshira të gjitha shpenzimet sipas preventivit për uniformat, paisjen
me armë dhe nderlidhje, pagat e rojeve, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, si dhe
detyrimet fiskale që parashikon ligji për këtë shërbim,
2.Bashkëlidhur formularit të ofertës të paraqitet dhe preventivi i poshtëshënuar i plotësuar
për një roje në muaj.
Preventiv shpenzimesh per dy vendroje roje në 307 dite turni i trete

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vlera per
nje roje ne
muaj

Emertimi
Paga Baze
Shtese mbi page turni III
Shuma 1+2
Kontributi i sigurime shoqerore e shendetesore 16.7%
Shuma 3+4
Shpenzime per armatim
Shpenzime per uniforme
Shpenzime nderlidhje
Shuma 5+6+7+8
Fitimi i shoqerise
Shuma per nje roje (pa TVSH)
Totali per nje roje ne dite pa tvsh
Totali per 1.66 roje per nje turn te trete ne 307 dite pa tvsh
Totali per dy turne te treta pa tvsh
TVSH 20%
Vlera totale me TVSH

Shenim:
Bashkelidhur ofertes cdo operator ekonomik krahas formularit te cmimit te ofertes do te
plotesoj dhe tabelat e mesiperme si dhe do te paraqese dhe nje analize te hollesishme mbi
menyren e llogaritjes se zerave kryesore te shpenzimit paga, shtesa mbi page, sigurimet
shoqerore, armatim etj.
Referuar rekomandimeve te APP & KPP mbi menyren e zhvillimit te procedures se
prokurimit per marrjen e sherbimit privat te ruajtjes fizike kerkojme qe operatoret
ekonomike te paraqesin oferta ekonomike bazuar ne koston mujore te kryerjes se sherbimit
te ruajtjes me roje dhe vleresimi do te behet bazuar vetem ne kete kosto mujore
Ofertat nen koston ligjore te perllogaritjes se cmimit do te konsiderohen te pavlefshme.
III.1.2. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”,
autoritetit kontraktor është kërkuar si më poshtë:

pika 1, rezulton se nga ana e

“Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
Referuar rekomandimeve te APP & KPP mbi menyren e zhvillimit te procedures se
prokurimit per marrjen e sherbimit privat te ruajtjes fizike kerkojme qe operatoret
ekonomike te paraqesin oferta ekonomike bazuar ne koston mujore te kryerjes se sherbimit
te ruajtjes me roje dhe vleresimi do te behet bazuar vetem ne kete kosto mujore...”
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“ ... Operatorët Ekonomik Ofertues të zbatojnë legjislacionin në fuqi. si (paga bazë, shtesat
mbi pagë, sigurimet shoqërore, kosto armatimi etj).
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e preventivit
si (paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore, kosto e armatimit) rezultojnë të jenë
nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të s’kualifikohen.”
III.1.3. Sipas shtojcës 9 “Specifikimeve teknike”, parashikohet:
- Sherbimi ne nje vend roje ne objektin e D.R.Sh Fier me 1(nje) turn te trete, ne te gjitha
ditet kalendarike per te cilat lidhet kontrata nga ora 22.00 deri ne ore 06.00 pra 1.66 roje.
- Sherbimi ne nje vend roje ne objektin e Stomatollogjise prane Poliklinikes Qendrore me 1
(nje) turn te trete ne te gjitha ditet kalendarike per te cilat lidhet kontrata nga ora 22.00
deri ne oren 06.00 pra 1.66 roje.
Kërkesat per zbatimin e shërbimit
- Punonjesit e sherbimit te jente te licensuar me lejet perkatese te leshuar nga Drejtoria e
Policise se Qarkut Fier ne baze te ligjit 8770, date 19.04.2001 “Per SHPSF”.
-Te jene te pajisur me uniforme te rregullt te miratuar nga Ministria e Brendshme, ku te jete
e reklamuar dhe stema e shoqerise dhe te kene dokumenta qe vertetojne identitetin e tyre
- Rojet duhet te kene ne perdorim per realizimin e sherbimit te ruajtjes, radio komunikimi .
-Rojet e turnit te trete te kene domosdoshmerisht te gjitha mjetet dhe pajisjet e nevojshme
per permbushjen e detyres sipas percaktimeve ligjore ne fuqi.
-Ne vend roje te kete liber per marrjen dhe dorezimin e sherbimit i cili duhet te plotesohet
nga punonjesi i sherbimit.
-Ne vend roje te jete i afishuar grafiku i sherbimit me emrat e personelit per cdo dite dhe
turn.
Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” rezulton se nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar:
”Shërbimi që kërkohet:
“Ruajtja e godines dhe e ambienteve rrethuese te Drejtorise Rajonale te Shendetesise Fier
si dhe objektin e Stomatologjise prane Poliklinikes Qendrore Fier me roje private”
Afatet e ekzekutimit: Parashikuar fondi per 307 dite
Nr. vendrojeve

Nr.turneve

Numri i rojeve te nevojshme

Afati i levrimit

2

1

3.32

307 dite

Afatet e ekzekutimit: Menjehere pas lidhjes se kontrates deri me 31/12/2016”
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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III.1.3. 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”. Ndёrsa
në VKM-nё nr. 573, datë 03.7.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”,
thuhet se: “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. Referuar nenit 81 të “Kodit të Punës” çdo ore pune e kryer midis intervalit 22.00
dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page 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 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.
III.1.5. 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.1.6. 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”.
Nisur nga pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik mori në shqyrtim ofertën ekonomike të operatorëve ekonomikë “Polsaiz”
sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k. Nga ky shqyrtim si dhe nga përllogaritjet e kryera rezulton
se, ofertat ekonomike të shoqërive “Polsaiz” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k nuk mjaftojnë
për kryerjen e shërbimit sipas parashikimeve të bëra nga autoriteti kontraktor në dokumentat
e tenderit dhe bazën ligjore si më sipër cituar.
Pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, qëndrojnë.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se oferta ekonomike e shoqёrisё
ankimuese “Eurogjici Security” ёshtё e barabartё me atё tё shoqёrisё “Nazeri 2000” sh.p.k
nga shqyrtimi i tё cilёs rezultoi se nuk mjafton pёr kryerjen e shёrbimit tё kёrkuar nga
autoriteti kontraktor. Nё kёto kushte, duke qёnё se njё nga parimet kryesore tё ligjit nr.9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikuar nё nenin 1 tё tij, ёshtё
sigurimi i një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikё.
Për më tepër, referuar nenit 2, pikat a, b dhe c të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar, “Parimet e përzgjedhjes”, ku parashikohet shprehimisht se:
"Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me këto parime të
përgjithshme:a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve;b)
transparencë në procedurat e prokurimit; c) barazi në trajtimin e kërkesave dhe të
detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve”, duke zbatuar parimin e barazisë në
lidhje me vlerësimin e ofertave ekonomike, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se edhe
6

oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k nuk mjafton pёr
kryerjen e shёrbimit objekt prokurimi, ndaj edhe ky ofertues duhet tё skualifikohet nga kjo
procedurё.
III.3. Lidhur me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security”
sh.p.k përsa i përket shoqërisë “Nazeri 2000” sh.p.k, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon
se gjykon se këto pretendime nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes, tashmë që i është
pranuar një prej pretendimeve të tij dhe gjendja faktike e juridike e këtij operatori ekonomik,
do të ndryshojë, duke u skualifikuar nga procedura në fjalë, ndaj edhe nuk do të merren në
shqyrtim, në respekt të parimit të ekonomisë në shqyrtimin administrativ.
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 “Eurogjici Security” sh.p.k
për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi me roje
private për D.R.SH Fier” me fond prej 1.898.488 leke (pa TVSH), zhvilluar nё datёn
12.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Fier.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Polsaiz” sh.p.k dhe “Nazeri 2000” sh.p.k, dhe “Eurogjici Security”
sh.p.k duke i skualifikuar kёta operatorë.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 334 Protokolli,
Datë 24.021.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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