REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P.172/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 25.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës
së operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, N.S.S sh.p.k
për procedurën e prokurimit “Kërkesë Për Propozime”, me
Nr. REF- 21985-01-20-2016, me objekt “Shërbimin Privat të
Sigurisë Fizike të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kurbin”,
me fond limit 1,566,938 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
01.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Prokuroria pranë
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës
së operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “NSS”
sh.p.k, “2LX” sh.p.k në procedurën e prokurimit të
sipërpërmendur.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së për kualifikimin e ofertës
së operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “NSS”
sh.p.k, “2LX” sh.p.k dhe “Trezhnjeva” sh.p.k

Ankimues:

“2LX” sh.p.k
Lagjia “Beslidhja” godina përballë Gjykatës Lezhë, Kati i IItë.
“Trezhnjeva” sh.p.k
Lagjia “Partizani”, Pall.90/3, Shk.1, Ap.1, Bajram Curri.
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“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagjia 8, H.10, Pall.4, Ap.3 Tiranë.
Autoriteti Kontraktor:

Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin
Lagjia nr.4 Laç -Kurbin

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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, 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 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 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.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues.
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II
Rrethanat e çështjes
II. Në datën 21.01.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë Për Propozime”, me Nr. REF- 21985-01-20-2016, me objekt “Shërbimin
Privat të Sigurisë Fizike të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kurbin”, me fond limit 1,566,938 lekë
pa tvsh, zhvilluar më datë 01.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Prokuroria pranë Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Kurbin.
II.1. Në datën 01.02.2016 autoriteti kontraktor zhvilloi procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.2. Në datën 11.02.2016 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:
-

“Nazeri 2000”
“N.S.S”
“2LX”
“Trezhnjeva”
“Eurogjici Security”

1,473,274.20
1,473,274.20
1,544,190.00
1,544,982.30
1,566,937.50

I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar
I kualifikuar

II.3. Në datën 15.02.2016 operatori ekonomik “2LX” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor me pretendimet si më poshtë:
-

Subjekti që unë përfaqësoj kundërshton ligjshmërinë e vendimit të KVO-së datë 11.02.2016
për pranimin e ofertave të operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” dhe “NSS” sepse ai bie
në kundërshtim me kriteret e vendosura në DT shtojca 9 pika 2 dhe aktet e tjera nënligjore
që rregulollojnë detyrimet financiare të operatorëve ekonomikë në cilësinë e tatimpaguesit
si dhe aktet nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e subjekteve sh.p.s.f kundrejt
strukturave të posacme të policisë së shtetit.

-

Sa më sipër sjellim këtë arsyetim: Ofertat ekonomike të operatorëve gjatë përllogaritjes së
kostos financiare nuk mbajnë parasysh kërkesat e nenit 18 të ligjit 75/2014; VKM-së Nr.
573 datë 03.07.2012 për pagën minimale , neni 81 të Kodit të Punës për punën e kryer
mbas orës 19:00-06:00. Neni 87 të Kodit të Punës për punën e kryer në ditë pushimi dhe
festa.Neni 93 të Kodit të Punës për pushimet vjetpre, VKM nr.1114 datë 30.07.2008 për
kontributet shoqërore etj. Për rrjedhojë ofertat e operatorëve nuk mbajë parasysh
detyrimet minimale ligjore të përllogaritjes së kostos së këtij shërbimi dhe janë nën koston
ligjore.

II.4.Në datën 19.02.2016 me shkresën nr. 1123/1 Prot autoriteti kontraktor ka vendosur
mospranimin e ankesës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “2LX” sh.p.k.
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II.5. Në datën 23.02.2016, operatori ekonomik ankimues “2LX” sh.p.k ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.6. Në datën 12.02.2016 operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor me pretendimet si më poshtë:
-

Ofertat e paraqitura nga “Nazeri 2000” sh.p.k, “NSS” sh.p.k dhe “2LX” sh.p.k janë nën
koston e lejuar ligjore pasi nuk kanë parashikuar detyrimet ligjore. Kërkojmë skualifikimin
e ofertave të operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “NSS” sh.p.k dhe “2LX sh.p.k.

II.7. Në datën 19.02.2016 me shkresën nr. 1054/1 Prot autoriteti kontraktor ka vendosur
mospranimin e ankesës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k.
II.8. Në datën 23.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k ka dorëzuar ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtën objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit
kontraktor.
II.9. Në datën 13.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor me pretendimet si më poshtë:
Kundërshtojmë kualifikimin e operatorëve ekonomikë Nazeri 2000, NSS, 2LX, dhe Trezhnjeva për
arsye se:
1. Nuk kanë përllogaritur shpenzimet për punën që do të kryehet ditët e pushimeve dhe
festave zyrtare. Referuar shtojcës 11 “Shërbimi dhe Grafiku i Shërbimeve” autoriteti ka
parashikuar që shërbimi do të realizohet me 3 roje për 24 orë me tre turne për një afat nga
data 01.03.2016 deri më 31.12.2016 Nisur nga numri i rojeve i cili nuk të jep mundësinë e
zëvëndësimit të punonjësve gjykojmë se operatorët duhet të kishin parashikuar shpenzimet
për ditët e pushimeve dhe festave zyrtare si detyrim që rrjedh nga neni 87 i Kodit të Punës.
2. Operatorët ekonomikë nuk kanë përmbushur kriterin për licencë të lëshuar në emër të
shoqërisë lëshuar nga AKEP me zonë mbulimi vendodhjen e objektit Prokuroria Kurbin
Laç.
3. Nuk kanë paraqitur NIPT për vendin e ushtrimit të aktivitetit Qarku Lezhë edhe pse sipas
vërtetimeve të lëshuara nga DPQ Lezhë vërtetohet se këta operatorë ekonomikë ushtrojnë
aktivitet në këtë Qark. Ndërkohë që shoqëria jonë e ka paraqitur këtë NIPT.
4. Nuk kanë paraqitur Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike të kontratave që kanë operatorët ekonomikë përfshi edhe
muajin Dhjetor 2016 i cili kishte afat të paguhej deri në fund të muajit Janar 2016.
II.10. Në datën 19.02.2016 me shkresën nr. 1055/1 Prot autoriteti kontraktor ka vendosur
mospranimin e ankesës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k.
II.11.Në datën 24.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik me pretendimet si më poshtë:
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Kundërshtojmë kualifikimin e operatorëve ekonomikë Nazeri 2000, NSS, 2LX, dhe “Trezhnjeva”
për arsye se:
1. Nuk kanë përllogaritur shpenzimet për punën që do të kryehet ditët e pushimeve dhe
festave zyrtare. Referuar shtojcës 11 “Shërbimi dhe Grafiku i Shërbimeve” autoriteti ka
parashikuar që shërbimi do të realizohet me 3 roje për 24 orë me tre turne për një afat nga
data 01.03.2016 deri më 31.12.2016 Nisur nga numri i rojeve i cili nuk të jep mundësinë e
zëvëndësimit të punonjësve gjykojmë se operatorët duhet të kishin parashikuar shpenzimet
për ditët e pushimeve dhe festave zyrtare si detyrim që rrjedh nga neni 87 i Kodit të Punës.
2. Operatorët ekonomikë nuk kanë përmbushur kriterin për licencë të lëshuar në emër të
shoqërisë lëshuar nga AKEP me zonë mbulimi vendodhjen e objketit Prokuroria Kurbin
Laç.
3. Nuk kanë paraqitur NIPT për vendin e ushtrimit të aktivitetit Qarku Lezhë edhe pse sipas
vërtetimeve të lëshuara nga DPQ Lezhë vërtetohet se këta operatorë ekonomikë ushtrojnë
aktivitet në këtë Qark.Ndërkohë që shoqëria jonë e ka paraqitur këtë NIPT.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “2LX” sh.p.k se “Ofertat ekonomike
të operatorëve “N.S.S” sh.p.k dhe “Nazeri” sh.p.k gjatë përllogaritjes së kostos financiare nuk
mbajnë parasysh kërkesat e nenit 18 të ligjit 75/2014; VKM-së Nr. 573 datë 03.07.2012 për pagën
minimale ,neni 81 të Kodit të Punës për punën e kryer mbas orës 19:00-06:00. Neni 87 të Kodit të
Punës për punën e kryer në ditë pushimi dhe festa. Neni 93 të Kodit të Punës për pushimet vjetore,
VKM nr.1114 datë 30.07.2008 për kontributet shoqërore etj. Për rrjedhojë ofertat e operatorëve
nuk mbajë parasysh detyrimet minimale ligjore të përllogaritjes së kostos së këtij shërbimi dhe
janë nën koston ligjore, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit objekt ankimimi përcaktohen të dhënat e kryerjes së shërbimit si më poshtë:
Kontrata do të lidhet per 3 (TRE ) punonjes për një periudhë 10 Muaj. Vlera e ofertës duhet të
paraqitet në lek/me muaj per punonjës shërbimi.
Specifikimi i Materialeve:
Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
Objektet e Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin që kërkohen të ruhen nga (SH.P.S.F) janë objekti
i godinës së Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin me shërbim 24 orë .
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Cdo vendroje do te jetë i pajisur me armatimin e domosdoshëm dhe me pajisjet ndihmëse që
percaktohen në ligjet dhe udhëzimet përkatese.
III.1.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të tenderit
përcaktohet si vijon:
- Koha e sherbimit do te jete 24 oresh me tre turne per 3 roje .
- Afatet e ekzekutimit: Nga data e 01.03.2016 deri me 31.12.2016
Ndërsa në shtojcën 12 “Termat e Referencës” përcaktohet se:
Nr.

Emertimi I Objektit

Vendrojet

Adresa

( emertimi, sasia )
1.

GODINA E PROKURORISE SE
RRETHIT GJYQESOR KURBIN

3 Roje

Lagjia nr. 4 lac –
Kurbin

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.
III.1.4. 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.1.5. 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, datë 28.01.2015 “Pёr
kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit
shёndetёsor”.
III.1.6. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, 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”; shpenzimet minimale për pajisjen e punonjësve të shërbimit
me uniformë të rregullt sipas Udhëzimit nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit
privat të sigurisë fizike”; shpenzimet e ndërlidhjes si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit
tatimor.
III.1.7. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar si dhe nga kërkesat e përcaktuara në dokumentat e
tenderit nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera,
konstaton se ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “N.S.S” sh.p.k dhe “Nazeri 2000”
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sh.p.k, në total janë në koston e lejuar ligjore pasi ofertat e tyre janë 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% , shpenzimet për
armatim, e rrjedhimisht ofertat ekonomike të dorëzuara prej tyre, mjaftojnë 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.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k se “Ofertat e
paraqitura nga “Nazeri 2000” sh.p.k, “NSS” sh.p.k dhe “2LX” sh.p.k janë nën koston e lejuar
ligjore pasi nuk kanë parashikuar detyrimet ligjore. Kërkojmë skualifikimin e ofertave të
operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “NSS” sh.p.k dhe “2LX sh.p.k, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit objekt ankimimi përcaktohen të dhënat e kryerjes së shërbimit si më poshtë:
Kontrata do të lidhet per 3 (TRE ) punonjes për një periudhë 10 Muaj. Vlera e ofertës duhet të
paraqitet në lek/me muaj per punonjës shërbimi.
Specifikimi i Materialeve:
Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
- Objektet e Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin që kërkohen të ruhen nga (SH.P.S.F) janë
objekti i godinës së Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin me shërbim 24 orë .
- Cdo vendroje do te jetë i pajisur me armatimin e domosdoshëm dhe me pajisjet ndihmëse që
percaktohen në ligjet dhe udhëzimet përkatese.
III.2.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të tenderit
përcaktohet si vijon:
- Koha e sherbimit do te jete 24 oresh me tre turne per 3 roje .
- Afatet e ekzekutimit: Nga data e 01.03.2016 deri me 31.12.2016
Ndërsa në shtojcën 12 “Termat e Referencës” përcaktohet se:
Nr.

Emertimi I Objektit

Vendrojet

Adresa

( emertimi, sasia )
1.

GODINA E PROKURORISE SE
RRETHIT GJYQESOR KURBIN

3 Roje

Lagjia nr. 4 lac –
Kurbin
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III.2.3. 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.
III.2.4. 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.2.5. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, 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”.
III.2.6. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar si dhe nga kërkesat e përcaktuara në dokumentat e
tenderit nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera,
konstaton se ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “N.S.S” sh.p.k dhe “Nazeri 2000”
sh.p.k, dhe “2LX” sh.p.k, në total janë në koston e lejuar ligjore pasi ofertat e tyre janë
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% , shpenzimet për armatim në përputhje me bazën ligjore të cituar mësipër, gjё qё sjell si
pasojё faktin se kёto shoqёri, me ofertat ekonomike të dorëzuara prej tyre, mjaftojnë 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 operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik Eurogjici Security sh..p.k se “ Kundërshtojmë
kualifikimin e operatorëve ekonomikë Nazeri 2000, NSS, 2LX, dhe Trezhnjeva për arsye se nuk
kanë përllogaritur shpenzimet për punën që do të kryehet ditët e pushimeve dhe festave zyrtare.
Referuar shtojcës 11 “Shërbimi dhe Grafiku i Shërbimeve” autoriteti ka parashikuar që shërbimi
do të realizohet me 3 roje për 24 orë me tre turne për një afat nga data 01.03.2016 deri më
31.12.2016 Nisur nga numri i rojeve i cili nuk të jep mundësinë e zëvëndësimit të punonjësve
gjykojmë se operatorët duhet të kishin parashikuar shpenzimet për ditët e pushimeve dhe festave
zyrtare si detyrim që rrjedh nga neni 87 i Kodit të Punës”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se,
III.3.1. Nisur nga baza ligjore e sipërcituar si dhe nga kërkesat e përcaktuara në dokumentat e
tenderit nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik pas përllogaritjeve të kryera,
konstaton se ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë “N.S.S” sh.p.k dhe “Nazeri 2000”
sh.p.k, dhe “2LX” sh.p.k, dhe “Trezhnjeva” sh.p.k në total janë në koston e lejuar ligjore pasi
ofertat e tyre janë 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% , shpenzimet për armatim në përputhje me bazën ligjore të cituar
mësipër, gjё qё sjell si pasojё faktin se kёto shoqёri, me ofertat ekonomike të dorëzuara prej tyre,
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mjaftojnë 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 operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorite konomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k për
skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “NSS” sh.p.k, “2LX” sh.p.k, dhe
“Trezhnjeva” sh.p.k me arsyetimin se “nuk kanë përmbushur kriterin për licencë të lëshuar në
emër të shoqërisë lëshuar nga AKEP me zonë mbulimi vendodhjen e objketit Prokuroria Kurbin
Laç”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 3.1.7 “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës objket ankimimi është përcaktuar:
-

Licencë e lëshuar në emër të shoqërisë lëshuar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike
dhe Postare për “Radikomunikim dhe Alarm” sipas ligjit nr. 9918 datë 19.05.2008.

III.4.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike (S.P.E) konstatohet se në
përmbushje të kriterit sa më sipër operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “NSS” sh.p.k,
“2LX” sh.p.k, dhe “Trezhnjeva” sh.p.k kanë paraqitur dokumentacionin si më poshtë:
-

-

-

Operatori ekonomik “N.S.S” sh.p.k ka parqitur AKEP me zone mbulimi Rruga Franko
Bardhi Zyrat e Firmës Lezhë. Zona ku ofrohet shërbimi Lezhë, Laç, Shëngjin Rrëshen-30
km.
Operatori ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k ka parqitur AKEP me zonë mbulimi Qyteti Lezhë
-10 km,Qyteti Laç-10 km,Qyteti Rrëshen-10 km,Qyteti Peshkopi-10 km,Qyteti Burrel-10
km, Qyteti Bulqizë 10 km,etj
Operatori ekonomik “2LX” sh.p.k ka parqitur AKEP me zonë mbulimi Qyteti i Lëzhës -5
km, Qyteti Lac 5 km, Qyteti i Rrëshenit,
Operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k ka parqitur AKEP me zonë mbulimi Rrethet
Tirane, Durrës, Krujë, Kavajë-60 km, Qyteti Elbasan Cërrik-15 km, Qyteti Vlorë 15 km,
Ura Vajgurore Rrethet Kuçovë dhe Berat -25 km, Rrethet Fier dhe Lushnjë -30 km, Qyteti
Ballsh-10 km, Qyteti i Skraparit-15 km, Qyteti Prenjas-15 km, Rethet Tiranë, Krujë dhe
Durrës- 40 km, Qyteti Laç-10 km.........

III.4.3.Referuar konstatimeve sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët
ekonomikë të sipërcituar disponojnë AKEP me zonë mbulimi objektin ku do të kryhet shërbimi
objekt prokurimi. Operatorët ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “NSS” sh.p.k, “2LX” sh.p.k, dhe
“Trezhnjeva” sh.p.k me anë të dokumentacionit të paraqitur kanë provuar se disponojnë AKEP në
përputhje me kriterin e vecantë të kualifikimit të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorite konomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k për
skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Nazeri 2000” sh.p.k, “NSS” sh.p.k, “2LX” sh.p.k, dhe
“Trezhnjeva” sh.p.k me arsyetimin se “Nuk kanë paraqitur NIPT për vendin e ushtrimit të
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aktivitetit Qarku Lezhë edhe pse sipas vërtetimeve të lëshuara nga DPQ Lezhë vërtetohet se këta
operatorë ekonomikë ushtrojnë aktivitet në këtë Qark” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.5.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.1 “Kapaciteti Ligjor i
Operatorëve Ekonomikë” të dokumentave tenderit të procedurës objekt ankimimi është përcaktuar:
-

NIPT –i i operatorit ekonomik (origjinal ose i noterizuar)

III.5.2. Neni 55 “Pranimi i regjistrimit” i ligjit Nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare
Të Regjistrimit” parashikon shprehimisht se: QKR-ja, pasi kryen verifikimet përkatëse, sipas nenit
54 të këtij ligji dhe vëren përmbushjen e kushteve për regjistrim, kryen regjistrimin në regjistër
dhe lëshon certifikatën e regjistrimit brenda një afati prej një dite nga data e paraqitjes së
aplikimit.
Ndërsa neni 60 “Numri unik i identifikimit të subjektit” i ligjit të sipërcituar parashikon se: Me
regjistrimin në regjistër, subjekteve u jepet numri i identifikimit, i cili gjenerohet në mënyrë
elektronike nga QKR-ja dhe është unik për çdo subjekt të regjistruar. Numri unik i identifikimit të
subjektit është i vlefshëm për identifikimin e subjekteve, për qëllimet e regjistrimit në regjistër, për
qëllimet e regjistrimit si person i tatueshëm pranë autoriteteve fiskale, qendrore dhe vendore, për
skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, për autoritetet e inspektimit të marrëdhënieve të
punës, si dhe për çdo qëllim tjetër statistikor ose identifikues. Numri unik i identifikimit të subjektit
jepet vetëm një herë, në çastin e regjistrimit fillestar dhe është i pandryshueshëm, si dhe nuk u
jepet subjekteve të tjera edhe pas çregjistrimit. Subjektet e regjistruara janë të detyruara të
shënojnë numrin unik të identifikimit të subjektit në çdo korrespondencë të tyre.
III.5.3. Sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues
“Eurogjici Security” ka ngritur pretendime lidhur me skualifikimin e operatorëve ekonomikë për
arsye të cilat nuk kanë lidhje me kriterin sa më sipër të përcaktuara nga autoriteti kontrakor në
dokumentat e tenderit. Në rastin konkret autoriteti kontraktor ka kërkuar shprehimisht që
operatorët ekonomikë të parqesin dokumentin NIPT origjinal ose të noterizuar dhe në asnjë rast
nuk ka kërkuar nga këta të fundit paraqitjen e NIPT-it për vendin e ushtrimit të aktivitetit Qarku
Lezhë nëse këta të fundit ushtrojnë aktivitet në këtë qark. Në këtë kuptim referuar bazës ligjore të
sipërcituar me NIPT do të kuptojmë një numër unik nëpërmjet të cilit identifikohen subjektet dhe i
cili jepet vetëm një herë, në çastin e regjistrimit fillestar dhe është i pandryshueshëm, si dhe nuk u
jepet subjekteve të tjera edhe pas çregjistrimit. Autoriteti kontraktor në asnjë rast nuk ka kërkuar
NIPT në mënyrë specifike për Qarkun Lezhë apo për ndonjë qark në vecanti por ka kërkuar nga
operatorët ekonomikë paraqitjen e Certifikatës së Regjistrimit (NIPT) pavarësisht se ku e kanë
selinë apo ushtrojnë aktivitet operatorët ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi.
Referuar arsyetimeve sa më sipër, Komisioni gjykon se ankimuesi nuk ka ngritur pretendime të
cilat lidhen ngushtë me plotësimin e kritereve të kualifikimit por ka tejkaluar ato e për këtë shkak
nuk do të merren në shqyrtim nga Komisioni.
Për sa më sipër 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
10

Vendos
1. Të mos pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” sh.p.k, “2LX”
sh.p.k, “Trezhnjeva” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë Për Propozime”, me Nr.
REF- 21985-01-20-2016, me objekt “Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike të Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Kurbin”, me fond limit 1,566,938 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë
01.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Kurbin.
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. 305 Prot; Datë 23.02.2016

Nr. 316 Prot; Datë 23.02.2016

Nr.336 Prot; Datë 24.02.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Mendim kundër
Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik, Juliana Hoxha jam kundër vendimit të shumicës të
anëtarëve, në lidhje me ankesat e paraqitura nga operatorët “Eurogjici Security” sh.p.k, “2LX”
sh.p.k, “Trezhnjeva” për procedurën e prokurimit “Kërkesë Për Propozime”, me Nr. REF- 2198501-20-2016, me objekt “Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor
Kurbin”, me fond limit 1,566,938 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 01.02.2016, nga autoriteti
kontraktor, Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin.
Pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyetoj
II.1.Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “2LX” sh.p.k se “Ofertat ekonomike
të operatorëve “N.S.S” sh.p.k dhe “Nazeri” sh.p.k gjatë përllogaritjes së kostos financiare nuk
mbajnë parasysh kërkesat e nenit 18 të ligjit 75/2014; VKM-së Nr. 573 datë 03.07.2012 për pagën
minimale ,neni 81 të Kodit të Punës për punën e kryer mbas orës 19:00-06:00. Neni 87 të Kodit të
Punës për punën e kryer në ditë pushimi dhe festa. Neni 93 të Kodit të Punës për pushimet vjetore,
VKM nr.1114 datë 30.07.2008 për kontributet shoqërore etj. Për rrjedhojë ofertat e operatorëve
nuk mbajë parasysh detyrimet minimale ligjore të përllogaritjes së kostos së këtij shërbimi dhe
janë nën koston ligjore, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
II.2. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit
objekt ankimimi përcaktohen të dhënat e kryerjes së shërbimit si më poshtë:
Kontrata do të lidhet per 3 (TRE ) punonjes për një periudhë 10 Muaj. Vlera e ofertës duhet të
paraqitet në lek/me muaj per punonjës shërbimi.
Specifikimi i Materialeve:
Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
Objektet e Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin që kërkohen të ruhen nga (SH.P.S.F) janë objekti
i godinës së Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin me shërbim 24 orë .
Cdo vendroje do te jetë i pajisur me armatimin e domosdoshëm dhe me pajisjet ndihmëse që
percaktohen në ligjet dhe udhëzimet përkatese.
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II.3. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të tenderit përcaktohet
si vijon:
- Koha e sherbimit do te jete 24 oresh me tre turne per 3 roje .
- Afatet e ekzekutimit: Nga data e 01.03.2016 deri me 31.12.2016
Ndërsa në shtojcën 12 “Termat e Referencës” përcaktohet se:
Nr.

Emertimi I Objektit

Vendrojet

Adresa

( emertimi, sasia )
1.

GODINA E PROKURORISE SE
RRETHIT GJYQESOR KURBIN

3 Roje

Lagjia nr. 4 lac –
Kurbin

A. Neni 82 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Koha javore e punës”

Me kohëzgjatje javore të punës kuptohet koha e punës e kryer nga e hëna në mëngjes ora 0 deri të
dielën e ardhshme ora 24:00. Në nenin 83 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: « Kohëzgjatja
normale e javës së punës është jo më shumë se 40 orë. Ajo përcaktohet me vendim të Këshillit të
Ministrave, në kontratën kolektive ose në kontratën individuale të punës”.
B. Neni 85 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Pushimi javor”

1) Pushimi javor është jo më pak se 36 orë, prej të cilave 24 orë pa ndërprerje.
2) Pushimi javor përfshin ditën e diel.
3) Pushimi javor nuk është i pagueshëm.
4) Përjashtimet rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
C. Neni 86 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Ditët e festave zyrtare”

1) Si rregull ndalohet puna në ditët e festave zyrtare.
2) Punëmarrësi gëzon të drejtën e pagës në ditët e festave zyrtare.
Kur dita e festës zyrtare bie në ditët e pushimit javor, pushimi shtyhet ditën e hënë.
3) Përjashtimet për të punuar në ditët e festave zyrtare përcaktohen me vendim të Këshillit të
Ministrave ose në kontratën kolektive.
Në 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.”;
D. Neni 92 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Pushimet vjetore/Kohëzgjatja”
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1) Kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara përcaktohen me kontratën kolektive ose me
kontratën individuale të punës.
2) Kohëzgjatja e pushimeve vjetore është jo më pak se 4 javë kalendarike gjatë vitit të punës në
vazhdim.
3) Kur punëmarrësi nuk ka kryer një vit pune të plotë, kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara
përcaktohet në raport me kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës. Periudhat e paaftësisë së
përkohshme në
punë, konsiderohen si kohë pune.
II.4. Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23, pika 1 dhe
4 përcaktohet se “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe
shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë
të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet
të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen
në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara. Përshkrimi i punimeve,
mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që duhet të plotësohen në rast
nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të përshkrimit funksional të punimeve
apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e
punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga
përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe
kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale.
Që të garantohet krahasueshmëria e ofertave për kërkesat e objektit të kontratës, për këto punime
ose për funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit dhe të funksionit duhet të jenë të sakta për t’u
dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë në përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin e
punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe specifikimet për furnizimin e mallrave apo të
shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin.”
II.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 1 përcaktohet “Natyra e shërbimeve
duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti, qëllimi, specifikimet teknike
dhe afatet kohore të shërbimit, që do kryhet.
II.6. Sa më sipër konstatuar, duke qenë se autoriteti kontraktor ka përcaktuar që për vendrojen
“Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin” koha e shërbimit do të jetë 24 orë me tre turne per 3 roje,
gjykoj se numri i rojeve për këtë vendroje është i pamjaftueshëm për realizimin e shërbimit të
kërkuar.
Referuar parashikimeve ligjore sa më sipër lidhur me detyrimet ligjore për punën e kryer ditën e
pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare si dhe lejen vjetore që duhet të kryjnë punonjësit e
shërbimit, rezulton se numri i rojeve nuk është përllogaritur në përputhje me dispozitat ligjore e
nënligjore të sipërpërmëndura, duke sjellë si pasojë, pamjaftueshmërinë e tyre për kryerjen e
shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor në përputhje me to. Në këto kushte gjykoj se
procedura e prokurimit duhet të anulohej nga autoriteti kontraktor.
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Kjo përputhet me qëndrimin kohërent të mbajtura në vazhdimësi duke vlerësuar si të rëndesishme
përllogaritjen e koeficientit në funksion të respektimit të dispozitave ligjore në fuqi, për punën e
këryer ditët e festave zyrtare, pushimit javor, lejen vjetore bazuar në Kodin e Punës.

Anëtare
Juliana Hoxha
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