KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Dim
VENDIM
K.P.P 372/2015
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 09.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave në
lidhje me kualifikimin e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k.
nga procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt:
“Shërbim i ruajtjes me roje private të godinës së DPM-së dhe
Sektorit të Shërbimit në Lezhë”, me fond limit 1.838.379 lekë (pa
TVSH), zhvilluar nё datёn 17.04.2015, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria Përgjithshme e Metrologjisë”.

Ankimues:

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

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë
Autostrada Tiranë – Durrës, Km. 8, Kashar Tiranë
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Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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 të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
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
përcaktuara 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 02.04.2015, është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt:
“Shërbim i ruajtjes me roje private të godinës së DPM-së dhe Sektorit të Shërbimit në Lezhë”, me
fond limit 1.838.379 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 17.04.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
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Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët kanë
paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH) përkatësisht:
1.
2.
3.
4.
5.

“Trezhnjeva” sh.p.k.
“Nazeri 2000” sh.p.k.
“Klaron” sh.p.k.
“Jori” sh.p.k.
“Eurogjici Security” sh.p.k.

1.817.787,63 lekë, kualifikuar
1.838.379 lekë, kualifikuar
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

II.3. Në datën 28.04.2015 operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht
për klasifikimin e ofertave si dhe kualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi.
II.4. Në datën 04.05.2015, operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
[...]
Shoqëria Trezhnjeva sh.p.k. e cila është kualifikuar nga autoriteti kontraktor, duhet të skualifikohet
pasi nuk ka përmbushur kërkesat e kërkuara nga AK në dokumentat e tenderit dhe nuk ka
parashikuar shpenzimet e detyrueshme ligjore në përputhje me kërkesat e AK dhe në përputhje me
dispozitat ligjore.
- Konkretisht shoqëria Trezhnjeva sh.p.k. nuk ka përmbushur shpenzimet e detyrueshme
ligjore për pagën minimale; shtesat mbi pagë për turnin e II e III; shpenzimet për sigurimet
shoqërore e shëndetësore; shpenzimet për armatim.
Kjo shoqëri duhet të skualifikohet nga AK pasi kjo shoqëri me ofertën e saj rezulton të jetë
nën koston ligjore të zërave të përllogaritur me ofertë pasi nuk është në përmbushje të
detyrimeve ligjore për pagë, shtesat mbi pagë për turnin e II e III; shpenzimet për sigurimet
shoqërore e shëndetësore; shpenzimet për armatim.
- Shoqëria Trezhnjeva sh.p.k. nuk përmbush kërkesën për shlyerjen e detyrimeve të maturuara
të energjisë elektrike [...]
Kërkojmë nga AK skualifikimin e shoqërisë Trezhnjeva sh.p.k. pasi kualifikimi i saj është
bërë në mënyrë të njëanshme dhe të padrejtë nga ana e AK.
II.5. Në datën 07.05.2015 me shkresën nr. 1852 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k. duke e refuzuar ankesën.
II.6. Në datën 11.05.2015 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si në ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
II.7. Në datën 25.05.2015, nëpërmjet shkresës me nr.2072/1 prot., datë 20.05.2015, me objekt:
“Mbi zbatimin e Vendimit nr. 857/1 prot., datë 13.05.2015 të Komisionit të Prokurimit Publik”
është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur
me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik “Nazeri
2000” sh.p.k.
3

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, informacionit dhe dokumentacionit të
autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Nisur nga ankesa e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Seksioni 2, pika 2.3., nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
“Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja në muaj 8 (tetë).
III.1.2. Në dokumentat e tenderit Shtojca 9 Specifikimet teknike, është përcaktuar si më poshtë:
- Objekti dhe parkingu do të ruhen me roje të policisë private përgjatë 24 orëve. Të
sigurohet ruajtja e objektit edhe ditët e shtunë dhe e dielë, si dhe ditët e festave zyrtare.
- Godina në Lezhë të ruhet vetëm gjatë natës (turni III) për të gjithë ditët e javës.
- Rojet duhet të jenë të armatosur dhe të pajisur me leje armatimi nga organet
përkatëse.[…]
Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
Ruajtja dhe sigurimi fizik i objektit dhe parkingut për 24 orë me polici private godina e DPM-së
në Kashar, si dhe ruajtja e objektit gjatë natës i godinës në Lezhë.
Afati i kryerjes së shërbimit nga data 01.05.2015 deri më datë 31 dhjetor 2015.
Do të ruhen me roje private godina e DPM-së Tiranë dhe Lezhë.
5 (pesë) roje për godinën në Kashar dhe 1 (një) roje në Sektorin e Shërbimit Lezhë (gjithsej 6
roje)”.
III.1.3. Gjithashtu në Shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” dhe në Shtojcën 12
“Termat e referencës” është përcaktuar se ky shërbim duhet të ofrohet 24 orë duke përfshirë të
shtunat, të dielat dhe ditët festive për të 8 muajt e vitit (nga 01.05.2015 deri më datë 31 dhjetor
2015) që do të zgjasë kontrata, për të dy objektet: godina e DPM-së me adresë: Autostrada
Tiranë-Durres, Km.8 Kashar, Tiranë, si dhe ruajtja me roje private e godinës së sektorit të
Shërbimit Lezhë.
III.1.4. Në nenin 3, pika 4, gërma “a” dhe “b”, të Ligjit 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht: “Fonde publike” janë: a) çdo vlerë monetare e
Buxhetit të Shtetit, e përcaktuar për përdorim në prokurimit publike; b) çdo vlerë monetare e
buxhetit vendor, e përcaktuar për përdorim në prokurimet publike; […]”.
III.1.5. Në Kreun VII, neni 59, pika 2, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, përcaktohet shprehimisht:“Në
përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më
shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave
(INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull,
nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe
a) çmimet e tregut; ose/dhe
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b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera
kontraktore; ose/dhe
c) çmimet ndërkombëtare, të botuara.
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë
përllogaritjen e vlerës së kontratës”.
Ndërsa në Kreun IV, neni 36, pika 2, shkronja “ë”, të kësaj VKM, përcaktohet: “Autoritetet
kontraktore, për plotësimin e nevojave në fillim të çdo viti, deri sa të kryhen procedurat e
prokurimit, lejohen të përdorin procedurën me negociim pa njoftim, në përputhje me pikat 3,
shkronja “b”, e 5, shkronja “a”, të nenit 33, të LPP, për kontratë shtesë me kontraktuesit e tyre të
fundit, për mallrat apo shërbimet deri në një vlerë 20% të kontratës fillestare. Fondet për këto
kontrata përballohen nga fondet e vëna në dispozicion në buxhetin e atij viti, për të njëjtin
shërbim apo mall.”
III.1.6. Referuar bazës ligjore si më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik arsyeton se, fondi
limit i vënë në dispozicion të një autoriteti kontraktor është vjetor e, për rrjedhojë, përllogaritjet
për prokurimet publike duhet të realizohen mbi bazë vjetore. Kjo metodikë përllogaritje, në radhë
të parë detyrohet nga neni 2, i LPP-së, si mësipër cituar, që synon mosdiskriminim e trajtim të
barabartë të ofertuesve e konkurrentëve, transparencë në procedurat e prokurimit dhe barazi në
trajtimin e kërkesave e detyrimeve që iu ngarkohen atyre.
III.1.7. Konkretisht, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, përllogaritja e fondit limit të
procedurave të shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve, nga ana e autoritetit
kontraktor duhet të bëhet mbi bazë vjetore, në lidhje me kërkesat për shtesat e turnit të dytë dhe të
tretë dhe armatimin, duke marrë për bazë 12 muajt e vitit, pra që nga data 1 janar deri në 31
dhjetor.
Gjithashtu paga orare e punës do të përllogaritet duke u bazuar në VKM-në përkatëse, për pagën
minimale në fuqi.
III.1.8. Nisur nga ankesa e operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit
Publik konstaton se, autoriteti kontraktor në përllogaritjen e fondit limit, të kësaj procedure
prokurimi, nuk ka respektuar dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe
të III-të, detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7%, shpenzimet
për ditët e pushimit javor dhe ditët e festave, si dhe shpenzimet për armatim.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, vlera limit e kontratës nuk është përllogaritur në
përputhje me dispozitat ligjore si më sipër cituar, duke sjellë si pasojë, pamjaftueshmërinë për
kryerjen e shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor, ç’ka detyrimisht çon në anulimin e kësaj
procedure prokurimi, në respekt të nenit 64, pika 3, shkronja “b”, të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
Përsa 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”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Anulimin e procedurёs së prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt: “Shërbim i
ruajtjes me roje private të godinës së DPM-së dhe Sektorit të Shërbimit në Lezhë”, me
fond limit 1.838.379 lekë (pa TVSH), zhvilluar nё datёn 17.04.2015, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Përgjithshme e Metrologjisë.
2. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e saj të publikojë dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës të kryejë veprimet për kthimin e tarifëse financiare të paguar
nga operatori ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 857 Protokolli,
Datë 11.05.2015

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
o
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