REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 419/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 25.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimi i vendimit të KVO-së, i datës 30.04.2015, mbi
skualifikimin e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. dhe
kualifikimin e shoqërive “Icts Albania – Integrated Services”
sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k., “Firdeus Security” sh.p.k. dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k. nga procedura e prokurimit “Kërkesë
për propozime” me objekt: “Sigurimi i ruajtjes fizike të godinës me
SHPSF”, me fond limit 2.566.665 lekë (pa TVSH), zhvilluar në
datën 20.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Këshilli i Qarkut
Durrës.

Ankimues:

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

Autoriteti Kontraktor:

Këshilli i Qarkut Durrës
Lagjia “Nr. 2”, Sheshi “Iliria”, Durrës.

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”, 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;
1

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas ka 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.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 09.04.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Sigurimi i ruajtjes fizike të godinës me
SHPSF”, me fond limit 2.566.665 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 20.04.2015 nga autoriteti
kontraktor, Këshilli i Qarkut Durrës.
II.2. Në datën 20.04.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e mësipërme të
prokurimit.
II.3. Në datën 30.04.2015, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
nëpërmjet portalit elektronik të prokurimeve, mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave:
“Icts Albania – Integrated Services” sh.p.k.
“Toni Security” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.

2.276.454,50 Lekë (pa TVSH),
2.297.386,00 Lekë (pa TVSH),
2.297.387,00 Lekë (pa TVSH),
2.297.387,24 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
i skualifikuar;
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“Firdeus Security” sh.p.k.
“Vrana Security Group” sh.p.k.

2.297.387,29 Lekë (pa TVSH),
2.297.453,00 Lekë (pa TVSH),

i skualifikuar;
i skualifikuar;

II.4. Në datën 30.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., është vënë në
dijeni mbi arsyen e skualifikimit nga kjo procedurë prokurimi e konkretisht “... listëpagesat e
Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore, për periudhën Tetor – Dhjetor 2014 si dhe Janar –
Shkurt 2015, janë të pavulosura nga DRT”.
II.5. Në datën 05.05.2015, operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyen e skualifikimit të tij nga kjo
procedurë prokurimi, me pretendimin se dokumentacioni i paraqitur prej kësaj shoqërie është në
përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në Dokumentat e Tenderit dhe se,
referuar njoftimit të datës 14.01.2013 të DRT, deklarimi i listëpagesave kryhet vetëm në
mënyrën elektronike.
Gjithashtu, ky operator ankimues kërkon që skualifikimit të shoqërive “Icts Albania – Integrated
Services” sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k., “Firdeus Security” sh.p.k. dhe “Eurogjici Security”
sh.p.k. tu shtohen edhe arsyet e mëposhtme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nuk kanë parashikuar pagën minimale në vlerën 33.000 lekë/muaj;
Nuk kanë parashikuar saktë shtesat mbi pagë për turnin e dytë;
Nuk kanë parashikuar saktë shtesat mbi pagë për turnin e tretë;
Nuk kanë parashikuar saktë shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore;
Nuk kanë parashikuar saktë shpenzimet për armatimin;
Nuk kanë përmbushur kërkesën mbi shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike;

II.6. Në datën 12.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 979/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij me
pretendimin se, nëse ky i fundit, do të kishte pretendim mbi kriterin e përcaktuar nga autoriteti
kontraktor në Dokumentat e Tenderit, atëherë duhej të kishte paraqitur ankesë në lidhje më këtë
kriter brenda afatit kohor të përcaktuar në LPP përpara hapjes së ofertave.
II.7. Në datën 18.05.2015 operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.8. Në datën 28.05.2015 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me arsyen e skualifikimit të operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k.
se “... listëpagesat e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore, për periudhën Tetor – Dhjetor
2014 si dhe Janar – Shkurt 2015, janë të pavulosura nga DRT”, Komisioni i Prokurimit Publik,
vëren se:
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti
teknik, pika 3. është kërkuar: “Listëpagesat e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore të
vulosura nga DRT për periudhën Tetor 2014 – Shkurt 2015, duke pasqyruar pagën me
ndryshimet sipas ligjit 75/2014. Punonjësit e shërbimit, Drejtuesi Teknik dhe Administratori, për
të cilët do të paraqiten çertifikatat e ushtrimit të profesionit, duhet të figurojnë në listëpagesat e
Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore te vulosura nga DRT”.
III.1.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000”
sh.p.k. konstatohet se, ky i fundit, ka paraqitur formularët E-Sig 025 “Listëpagesat e kontributeve
të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimi mbi të Ardhurat nga Punësimi”, për
periudhën Janar 2014 – Shkurt 2015, të deklaruara në format elektronik.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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.”
III.1.4. Referuar Ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008, “Për procedurat Tatimore”, i ndryshuar, si dhe
VKM nr. 55 datë 03.02.2010, “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të
dokumentave të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, i ndryshuar, përcaktohet:
“Duke filluar nga periudha tatimore Janar 2013, deklarimi i Listëpagesave Esig 025 dhe
Formularëve të ndryshimit të numrit të punonjësve Esig 027 do të kryhet vetëm në mënyrë
elektronike”.
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, pretendimi i autoritetit kontraktor se
listëpagesat e paraqitura nga operatori ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. janë të
pavulosura nga DRT nuk qendron pasi, referuar dispozitës ligjore të sipërcituar, deklarimi i
listëpagesave Esig 025 kryhet vetëm në mënyrë elektronike.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k. qendron.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” mbi shoqëritë “Icts
Albania – Integrated Services” sh.p.k., “Toni Security” sh.p.k., “Firdeus Security” sh.p.k. dhe
“Eurogjici Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, fati i këtyre shoqërive
është përcaktuar tashmë prej vendimit të KVO-së të datës 30.04.2015, ku këto shoqëri rezultojnë
të skualifikuara nga kjo procedurë prokurimi, e për rrjedhojë pa asnjë ndikim në interesat e
ankimuesit. Për më tepër, nga verifikimi i informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, si
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dhe nga shqyrtimi administrativ në KPP, nuk rezulton që këta operatorë ekonomikë të jenë
ankimuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht, pretendimet e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. nuk merren në shqyrtim.

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, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Sigurimi i ruajtjes fizike të
godinës me SHPSF”, me fond limit 2.566.665 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën
20.04.2015 nga autoriteti kontraktor, Këshilli i Qarkut Durrës.
2. Të anulojë vendimin e KVO-së të datës 30.04.2015 mbi skualifikimin e operatorit
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
3. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke kualifikuar operatorin ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 924 Protokolli; Datë 18.05.2015;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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