KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 124/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 13.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-6790502-16-2017 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private te Drejtoria e Shërbimit Spitalor
Mat”, me fond limit limit 3.409.490 lekë pa tvsh, e
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 01.03.2017, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat.

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Rruga “Lidhja e Prizrenit”,L.8, P.10/1 Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat
Lagjia “Drita” Burrel

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 Rregullat e
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;
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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,
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
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 16.02.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-67905-02-16-2017 me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private te Drejtoria e Shërbimit Spitalor
Mat”, me fond limit limit 3.409.490 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën
01.03.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat.
II.2. Në datën 22.02.2017 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit me argumentat si më poshtë:
-

Më datë 17.02.2017 shoqëria jonë u njoh me dokumentat standarte të tenderit të
publikuara nga autoriteti kontraktor. Nga shqyrtimi i tyre vumë re se disa prej tyre
ishin të paligjshme dhe joproporcionale me objektin e prokurimit. Konkretisht:
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-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Autorizim
individual nga AKEP për caktim frekuencash për sistem radiokomunikimi dhe alarmi
në emër të shoqërisë konform Ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 “Per komunikimin
elektronike ne RSh” me zonë mbulimi qyteti Mat ose te paraqesin dokumentacion qe
provojne realizimin e komunikimit dhe alarmit me menyra te tjera alternative. Kriteri i
mësipërm në mënyrën si është kërkuar është diskriminues dhe përjashtues për
operatorët ekonomikë që e kanë AKEP-in me zonë mbulimi Rrethi Mat apo Qarku
Dibër të dyja njësi administrative që e përfshijë qytetin Mat, qytet në të cilin do të
kryhet shërbimi por mënyra si është shprehur autoriteti kontraktor i përjashton këta
operatorë nga pjesmarrja në procedurën e prokurimit. Atoriteti kontraktor duhet të
kërkojë AKEP-in me zonë mbulimi që të përfshijë vendin ku do të kryhet shërbimi pasi
në këtë mënyrë nuk përjashtohen operatorët ekonomikë që e kanë AKEP-in me zonë
mbulimi Rrethin Dibër apo Qarku Dibër, njësi administrative që mbulojnë të gjitha
njësitë përbërëse të rrethit/qarkut Dibër dhe që mbulojnë zonën ku do të kryhet
shërbimi (qytetin Mat). Për sa më sipër këkrojmë modifikimin e kriterit si në vijim:
Autorizim individual nga AKEP për caktim frekuencash për sistem radiokomunikimi
dhe alarmi në emër të shoqërisë konform ligjit nr.9918 datë 19.05.2008 ”Për
komunikimin elektronik në RSH” me zonë mbulimi vendin ku do të kryhet shërbimi.

-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Vërtetim për
numrin e punonjësve të çertifikuar konform ligjit nr. 75/2014 "Për shërbimin e privat
te sigurisë fizike" të ndryshuar, shoqëruar me listën emërore, certifikatat/lejet e
punonjësve të çertifikuar, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Diber, jo më pak se
10 punonjës. Kriteri që certifikatat e punonjësve të shërbimit të jenë lëshuar vetëm në
bazë të ligjit nr.75/2014 për SHPSF dhe Udhëzimit Nr.157 datë 01.04.2015 Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike, bie në kundërshtim me legjislacionin
në fuqi pasi certifikatat e lëshuara sipas ligjit të vjetër janë lëshuar pa afat dhe ato
janë ende të vlefshme. Nëse do të shikojmë ligjin nr.8870 datë 19.04.2001 “Për
SHPSF” dhe Udhëzimin Nr.656 datë 06.10.2009 “Për procedurat e certifikimit,
licensimit dhe kontrollit të veprimtarisë së shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike”
vijojnë të jenë ende në fuqi. Gjithashtu nëse do të shikojmë ligjin nr.75/2014 për
SHPSF te dispozita kalimtare e tij neni 4 thuhet: Licencat aktive të dhëna në zbatim të
ligjit nr.8770 datë 19.04.2001 “ Për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizie të
ndryshuar e ruajnë vlefshmërinë e tyre deri në një vit nga hyrja në fuqi e këtij ligji me
të drejtën e aplikimit të ri për pajisje me licencë sipas kushteve dhe kritereve të këtij
ligji”. Nga sa më sipër del qartë se certifikatat e shërbimit certifikatat e punonjësve të
shërbimit lëshuar në bazë të ligjit nr.8870 vijojnë të jenë ende të vlefshme. Dispozita e
mësipërme nuk i referohet certifikatave të punonjësve, por vetëm licencës së shoqërisë,
terma të cilat nuk janë të njëjtë sipas përcaktimeve të ligjit. Certifikatë është
dokumenti që i jepet titullarit të subjektit, drejtuesit teknik dhe punonjësit të shërbimit
i cili vërteton aftësinë e tyre për ushtrimin e detyrave përkatëse. Licencë është akti
adinistrativ që i njeh titullarit të saj të drejtën të fillojë të ushtrojë tipin e veprimtarisë
në përputhje me kushtet e përcaktuara në të. Neni 5 pika 5 i ligjit 75/2014 për Sh.p.s.f
thotë: Certifikata është e vlefshme për katër vjet me të drejtë ripërtëritje për titullarin
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e subjektit, për drejtuesin teknik dhe punonjësin e shërbimit. Përfundimisht ligji i ri
parashikon vetëm rastet për certifikim për herë të parë të një punonjësi. Për
certifikatat e lëshuara në bazë të ligjit nr.8870 do të vazhdojnë të jenë ende në fuqi.
Akoma më tej referuar kthim përgjigjes së shoqatës së shoqërive të sigurisë fizike
nr.7814/3 prot datë 27.12.2016 të Drejtorisë së Policisë së Shtetit përforcohet edhe
një herë fakti se certifikatat e lëshuara në bazë të ligjit nr.8870 për SHPSF vijojnë të
jenë të vlefshme. Për sa më sipër këkrojmë modifikimin e kriterit si në vijim: Vërtetim
për numrin e punonjësve të çertifikuar shoqëruar me listën emërore, certifikatat/lejet e
punonjësve të çertifikuar, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Diber, jo më pak se
10 punonjës.
-

Autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar saktë numrin e vendrojeve për të cilat kërkon
shërbim. Në preventiv ka përcaktuar se janë 2 vendroje. Ndërsa specifikimet teknike
ka përcktuar se shërbimi do të kryhet në një vendroje. Për sa më sipër për të
shmangur paqartësitë dhe konfuzitetin në rradhët e operatorëve ekonomikë kërkojmë
që të qartësoni numrin e vendrojeve , llojin e shërbimit si dhe numrin e rojeve për
vendroje.

II.3. Në datën 23.02.2017, me shkresën nr. 240 prot, operatori ekonomik ankimues “Toni
Security” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës nga autoriteti
kontraktor.
II.4. Në datën 28.02.2017 pala ankimuese “Toni Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr.290 prot., datë 03.03.2017 protokolluar me tonën me nr.316/2 datë
07.03.2017 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
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,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security’ sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Autorizim individual nga AKEP për caktim frekuencash për sistem
radiokomunikimi dhe alarmi në emër të shoqërisë konform Ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008
“Per komunikimin elektronike ne RSh” me zonë mbulimi qyteti Mat ose te paraqesin
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dokumentacion qe provojne realizimin e komunikimit dhe alarmit me menyra te tjera
alternative. Kriteri i mësipërm në mënyrën si është kërkuar është diskriminues dhe
përjashtues për operatorët ekonomikë që e kanë AKEP-in me zonë mbulimi Rrethi Mat apo
Qarku Dibër të dyja njësi administrative që e përfshijë qytetin Mat, qytet në të cilin do të
kryhet shërbimi por mënyra si është shprehur autoriteti kontraktor i përjashton këta
operatorë nga pjesmarrja në procedurën e prokurimit. Atoriteti kontraktor duhet të kërkojë
AKEP-in me zonë mbulimi që të përfshijë vendin ku do të kryhet shërbimi pasi në këtë mënyrë
nuk përjashtohen operatorët ekonomikë që e kanë AKEP-in me zonë mbulimi Rrethin Dibër
apo Qarku Dibër, njësi administrative që mbulojnë të gjitha njësitë përbërëse të rrethit/qarkut
Dibër dhe që mbulojnë zonën ku do të kryhet shërbimi (qytetin Mat). Për sa më sipër
këkrojmë modifikimin e kriterit si në vijim: Autorizim individual nga AKEP për caktim
frekuencash për sistem radiokomunikimi dhe alarmi në emër të shoqërisë konform ligjit
nr.9918 datë 19.05.2008 ”Për komunikimin elektronik në RSH” me zonë mbulimi vendin ku
do të kryhet shërbimi”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualfikimit” pika 5 “Kapaciteti teknik” i
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Autorizim individual nga AKEP për caktim frekuencash për sistem radiokomunikimi
dhe alarmi në emër të shoqërisë konform Ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 “Per
komunikimin elektronike ne RSh” me zonë mbulimi qyteti Mat ose te paraqesin
dokumentacion qe provojne realizimin e komunikimit dhe alarmit me menyra te tjera
alternative

III.1.2. 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-se përcakohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4
të këtij neni, vlerëson një ofertë 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.1.3. Në nenin 66, të Iigjit nr. 9918, datë 19.05.2008 "Për komunikimet
elektronike në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se:
"AKEP-i lëshon një autorizim individual për përdorimin e frekuencave, në përputhje me
PKRF-në dhe Planin e Përdorimit të Frekuencave , për caktimin dhe përdorimin e
frekuencave sipas neneve 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 dhe 71 të këtij ligji." Në këto
autorizime, përcaktohet edhe zona e mbulimit (neni 70, pika 1, e Ligjit të
lartpermendur), ku përcaktohet se "Autorizimi individual për përdorimin e frekuencave
përmban: a) të dhëna për përfituesin; b)frekuencat e përfituara ; c) vendndodhjen dhe zonën
e mbulimit; ç) afatin e vlefshmërisë së autorizimit; d) kushtet, që duhet të përmbushen për
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shfrytëzimin e frekuencës së caktuar, sipas nenit 71 të këtij ligji".
III.4.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t'i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojen e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimin me sukses të kontratës.
Referuar vendndodhjes së objektit të prokurimit, përkatësisht qyteti Mat, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se kriteri për paraqitjen e Autorizimit të lëshuar nga AKEP mjafton
të jetë lëshuar nga autoriteti kompetent edhe për Qarkun Dibër pjesë e se cilës është edhe
qyteti i Matit. KPP gjykon se për autoritetin kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme
që autorizimi të mbuloj me radio komunikim dhe radio alarm vendin e kryerjes së shërbimit.
Në këtë kuptim autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e sipërcituar duke përfshirë
në të mundësinë e paraqitjes së autorizimit individual edhe për Qarkun Dibër në mënyrë që të
gjithë operatorët ekonomikë të mos kufizohen nga pjesëmarrja në procedurën e prokurimit.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik "Toni Security" sh.p.k. qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Vërtetim për numrin e punonjësve të çertifikuar konform ligjit nr.
75/2014 "Për shërbimin e privat te sigurisë fizike" të ndryshuar, shoqëruar me listën emërore,
certifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Diber, jo
më pak se 10 punonjës. Kriteri që certifikatat e punonjësve të shërbimit të jenë lëshuar vetëm
në bazë të ligjit nr.75/2014 për SHPSF dhe Udhëzimit Nr.157 datë 01.04.2015 Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike, bie në kundërshtim me legjislacionin në fuqi
pasi certifikatat e lëshuara sipas ligjit të vjetër janë lëshuar pa afat dhe ato janë ende të
vlefshme”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualfikimit” pika 6 “Kapaciteti teknik” i
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Vërtetim për numrin e punonjësve të çertifikuar konform ligjit nr. 75/2014 "Për
shërbimin e privat te sigurisë fizike" të ndryshuar, shoqëruar me listën emërore,
certifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut
Diber, jo më pak se 10 punonjës.

III.2.2. Referuar korenspondencës së mbajtur midis Komisionit të Prokurimit Publik dhe
Ministrisë së Punëve të Brendshme lidhur me procesin e ricertifikimit të punonjësve të
shërbimit të subjekteve të shoqërive të ruajtjes dhe sigurisë fizike, certifikuar sipas ligjit
Nr.8770 datë 19.04.2011 “Për Shërbimin e Ruajtjes dhe sigurisë fizike” si dhe vlefshmërisë së
tyre, nga kjo e fundit me shkresën nr.1378/2 prot datë 29.12.2016 konfirmohet si më poshtë:
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-

Ligji 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe udhëzimi i Ministrit të
Punëve të Brendshme nr.157 datë 01.04.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të
sigurisë fizike”, detyron zbatimin e procedurave të reja për certifikimin e punonjësve
të shërbimit privat të sigurisë fizike.

-

Në zbatim të këtyre procedurave, punonjësit e shërbimit të SHPSF-së, duhet të pajisen
me dokumentin “Dëshmi aftësie”(i cili është pjesë e dokumentacionit për pajisjen me
certifikatën e ushtrimit të profesionit për punonjës shërbimi-SHPSF) nga Akademia e
Sigurisë pas përfundimit të kursit të trajnimit përkatës si dhe nga Qendrat e Trajnimit
Privat.

-

Akademia e Sigurisë ka zhvilluar kurset e trajnimit për punonjësit e rinj të shërbimit të
SHPSF-së dhe ka pajisur me “Dëshmi aftësie” 690 kandidatë, si dhe ka në proces
trajnimi 112 kandidatë.

-

Aktualisht janë në marrëdhënie pune rreth 9 mije punonjës të SHPSF-së, të cilët duhet
t’i nënshtrohen procesit të ricertifikimit nga Akademia e Sigurisë dhe nga Qendra e
Trajtimit Privat.

-

Certifikatat e punonjësve të shërbimit SHPSF-ve që janë në marrëdhënie pune, të
lëshuara mbi bazën e ligjit nr.8770 datë 19.04.2001, “Për Shërbimin e Ruajtjes dhe të
Sigurisë Fizike”, të shfuqizuar, të cilat janë pa afat, konsiderohen të vlefshme dhe e
ruajnë vlefshmërinë e tyre deri në momentin e ricertifikimit të punonjësve nga ana e
Policisë së Shtetit, sipas kushteve dhe kritereve të ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014,
“Për shërbimin privat të sigurisë fizike”.

-

Procesi i ricertifikimit të punonjësve të shërbimit të SHPSF-ve shoqërohet me
certifikatën e re me afat vlefshmërie 4 (katër) vjet.

-

Zhvillimi i kurseve të trajnimit për pajisjen me dëshmi aftësie për këta punonjës
shërbimi, do të vazhdojë të bëhet me kapacitetet që ka Akademia e Sigurisë, si dhe nga
Qendrat e Trajnimit Privat për Punonjës Shërbimi, menjëherë pas miratimit të akteve
nënligjore për licensimin e këtyre qendrave.

-

Certifikatat e punonjësve të shërbimit SHPSF-ve do të konsiderohen të pavlefshme,
mbas ricertifikimit të punonjësve në bazë të ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014, ose pas
përfundimit të afatit 4 (katër) vjecar të certifikimit.

Referuar sa më sipër në kushtet kur, sipas informacionit të dhënë nga Drejtoria e Policisë së
Shtetit, procesi i riçertifikimit nuk ka përfunduar ende, dhe është në proçes për një afat të
pacaktuar që kërkon kohën e duhur për t’u mbyllur, për shkak edhe të një vakumi ligjor,
Komisioni i Prokurimit Publik, rekomandon autoritetetin kontraktor që në rastet kur në
dokumentat e tenderit do të përcaktohet kriteri në lidhje me paraqitjen e çertifikave të
punonjësve të shërbimit, bashkëlidhur me këtë kriter, të përcaktohet edhe paraqitja e një
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vërtetimi/dokumenti të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore, i cili të përmbajë të dhëna
për listën emërore të punonjësve të shërbimit të çertifikuar të ngarkuar nga operatorët
ekonomikë në sistemin e prokurimeve elektronike, si edhe të dhëna në lidhje me vlefshmërinë
e këtyre çertifikatave.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” se “Autoriteti
kontraktor nuk ka përcaktuar saktë numrin e vendrojeve për të cilat kërkon shërbim. Në
preventiv ka përcaktuar se janë 2 vendroje. Ndërsa specifikimet teknike ka përcaktuar se
shërbimi do të kryhet në një vendroje. Për sa më sipër për të shmangur paqartësitë dhe
konfuzitetin në rradhët e operatorëve ekonomikë kërkojmë që të qartësoni numrin e
vendrojeve , llojin e shërbimit si dhe numrin e rojeve për vendroje”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se,
III.3.1. Në dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi është publikuar preventivi
me zërat e shërbimit si më poshtë:
PREVENTIVI

Nr.

Zerat e shpenzimeve

Leke

A. Shpenzime per 4.7 punonjes/vendroje/muaj qe punojne turni i I, II, III-te
1

Paga baze mujore per nje punonjes sherbimi

2

Shtese page, veshtiresi sherbimi turni II-te e III-te - neni 81 KP
Shuma (1+2)

3

Sigurime shoqerore dhe shendetsore 16.7%

4

Shpenzime per uniforme/ stema.e pajimet plotesuese

5

Shpenzime armatim, licencat/certifikatat e punonjesve
Per nje punonjes ne muaj
Per 4.7 punonjes (1 vendroje x 4.7 punonjes)_ne muaj_Shuma A
B. Shpenzime per 3.2 punonjes/vendroje/muaj qe punojne turni i I+II-te

1

Paga baze mujore per nje punonjes sherbimi

2

Shtese page, veshtersi sherbimi turni II-te, neni 81 KP

8

Shuma (1+2)
3

Sigurime shoqerore dhe shendetsore 16.7%

4

Shpenzime per uniforme/ stema.e pajimet plotesuese

5

Shpenzime armatim, licencat/certifikatat e punonjesve
Per nje punonjes ne muaj

B

Per 3.2 punonjes (1 vendroje x 3.2 punonjes)_ ne muaj_ Shuma B
PERMBLEDHESE
A Shpenzime per 4.7 punonjes/muaj _ Shuma_ A
B Shpenzime per 3.2

punonjes/muaj_ Shuma_B

Shpenzime per gjithsej 7.9 punonjes ne muaj _ Shuma (A+B)
Shpenzime per gjithsej 7.9 punonjes ne 9 muaj_(Shuma pa TVSH)
Fitimi i shoqerise
Total pa TVSH
TVSH
TOTAL

III.3.2. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
1. Sherbimi i Ruajtjes dhe i Sigurimit Fizik kerkohet te kryhet ne gjithe teritorin e
Drejtorise se Shërbimit Spitalor Mat sipas shtrijeve teritoriale te objekteve ne varesi te
siparfaqeve te godinave, rrethimit dhe ambjenteve per rreth.
2. Sh.R.S.Fizik do te kryhet ne zbatim ne Ligjet 75/2014, 74/2014 si dhe në aktet nënligjore
të nxjerra në zbatim të tyre me armatim, uniforme, paisje nderlidhje dhe mjet transporti.
3. Organizimi i sherbimit te sigurimit kerkohet te behet me plan skicimi e disllokimi ne
vendosjen dhe shtrirjen e sherbimeve.
4. Punonjesit e sherbimit kerkohen te jene te pregatitur profesionalisht, te licensuar nga
organet perkatese te rendit dhe sigurise. Ato duhet te prezantohen denjesishte ne kryerjen
e detyres.
Sherbimet do te kryhen per 24 ore me roje ne: Drejtorine se Shërbimit Spitalor Mat
III.3.3. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” të dokumentave të procedurës
së prokurimit objekt ankimi përcaktohet:
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Numri total i punonjesve te sherbimit do te jete 7.9 punonjes, sipas percaktimeve te rojeve
per vendroje ne perputhje me realizimin konkret te sherbimit te ruajtjes, si me poshte:
-Vendroje me sherbim 24 ore, (turni I+II+III) koeficent 4,7 roje për një vendroje.
-Vendroje me sherbim 16 ore, (turni I+II) koeficent 3.2 roje për një vendroje.
Nr.

Objekti i Prokurimit

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private,
Drejtoria e Shërbimit Spitalorë
Mat.

Periudha
në muaj
10

Nr. Rojeve

Nr.Vendroje

Turnet/Vendroje

7.9

III.3.3. 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.
III.3.4. Neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” i VKM Nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar
parashikon shprehimisht se 1. Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e
referencës, ku përfshihen objekti, qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit
që do të kryhet.
III.3.5. Referuar sa mësipër, Komisioni konstaton se ndërsa në preventin e publikuar nga
autoriteti kontraktor dhe në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” është
përcaktuar 2 numri i vendrojve, në specifikimet teknike autoriteti kontraktor ka përcaktuar se
shërbimi do të kryhet në Drejtorine se Shërbimit Spitalor Mat pa specifikuar numrin e
vendrojeve. Me qëllim shmangjen e cdo konfuzioni të operatorëve ekonomikë gjatë momentit
të hartimit të ofertave të tyre, Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të specifikojë në
mënyrë të detajuar në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” të gjithë elementët e shërbimit të tilla
si numrin e vendrojeve, numrin e rojeve si dhe turnet e kryerjes së shërbimit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron
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, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-67905-02-16-2017 me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private te Drejtoria e Shërbimit
Spitalor Mat”, me fond limit limit 3.409.490 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 01.03.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor
Mat.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të mësipërme 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 që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.316 Protokolli; Datë 28.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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