KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 190/2016

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 04.04.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-24956-0222-2016 me objekt: “Shërbimi i Rojeve Civile”, me fond limit
4,053,240.67 lekë me tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 03.03.2016, nga autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal
Lezhë.

Ankimues:

“N.S.S” sh.p.k
Bulevardi Zogu I, Ndërtesa 53, Kati.3

Autoritet Kontraktor:

Spitali Rajonal Lezhë
Lagjia “Varosh” Lezhë

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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
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V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se operatori ekonomik ankimues 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 pranuar
pjesërisht 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 datë 23.02.2016 është publikuar procedura e prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr.
REF-24956-02-22-2016 me objekt: “Shërbimi i Rojeve Civile”, me fond limit 4,053,240.67 lekë me
tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 03.03.2016, nga autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal
Lezhë.
II.2. Në datën 29.02.2016 operatori ekonomik “N.S.S” 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:
1. Në preventivin e hartuar nga AK konstatojmë se për një vendroje me shërbim 24 orë janë
parashikuar 4.19 roje/vendroje me shërbim 24 orë janë parashikuar 4.19 roje, për dy
vendroje në total janë llogaritur 8.38 roje. Koeficienti i parashikuar nga ju 4.19 roje
/vendroje është i pamjaftueshëm për kryerjen e shërbimit 24 orë duhet të jetë 4.74
roje/vendroje.
2. Tek DST kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar si më poshtë: Vërtetim nga Drejtoria
e Policisë së Qarkut Lezhë që ofertuesi të ketë jo më pak se 10 punonjës shërbimi, të ketë
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minimumi 10 armë brezi,grup të gatshëm, dhe qendër kontrolli të shërbimit shoqëruar me
Akt Miratimin e Qendrës së Kontrollit nga DPQ Tiranë.
Kërkesa për 10 armë brezi ështe e tepruar për shërbimin e kërkuar sepse shërbimi kërkohet
për dy vendroje dhe lejet e armëve të brezit janë leje kolektive të cilat jepen nga DPQ Lezhë
1 armë për një vendroje prandaj kjo kërkesë duhet të modifikohet duhet të bëhet 2 armë
brezi. Gjithashtu Akt Miratimi i Qendrës së Kontrollit duhet nga DPQ Lezhë dhe jo nga
DPQ Tiranë.
II.3. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr.145/3 prot datë 02.03.2016 i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “N.S.S” sh.p.k në lidhje me pretendimet e ngritura prej tij duke
vendosur pranimin pjesërisht të ankesës me argumentat si më poshtë:
-

-

Kërkesa për 10 armë brezi është e tepërt për shërbimin e kërkuar sepse shërbimi kërkohet
për dy vendroje dhe lejet e armëve të brezit janë kolektive dhe jepen nga DPQ Lezhë 1 armë
për 1 vendroje prandaj kjo kërkesë duhet modifikuar dhe do të kërkohen 2 armë brezi.
Akt miratimi i qendrës së kontrollit dyhet nga DPQ Lezhë dhe jo nga DPQ Tiranë dhe kjo
pikë do të modifikohet gjithashtu.

II.4. Në datën 07.03.2016 operatori ekonomik ankimues “NSS” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
KPP me pretendimet si më poshtë:
1. Në preventivin e hartuar nga AK konstatojmë se për një vendroje me shërbim 24 orë janë
parashikuar 4.19 roje/vendroje, për dy vendroje në total janë llogaritur 8.38 roje.
Koeficienti i parashikuar nga ju 4.19 roje /vendroje është i pamjaftueshëm për kryerjen e
shërbimit 24 orë duhet të jetë 4.74 roje/vendroje. Autoritetet kontraktore duhet të
përcaktojnë saktë numrin e vendrojeve dhe numrin e rojeve në një vendroje duke marrë në
konsideratë koeficientin e zëvëndësimit bazuar në të drejtat e punonjësve të shërbimit për
leje të zakonshme, pushime në fundjavë (shtunë, diel) si dhe të drejtën për pushim në rast
feste zyrtare me qëllim që ti krijohen lehtësi operatorëve ekonomikë si në përgatitjen e
ofertës së tyre por edhe pas në realizimin e objketit të prokurimit dhe lëhtësimin e pyunës së
autoritetit kontraktor për verifikimin e zbatimit të kushteve të kontratës.
II.5. Në datën 18.03.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës Nr.145/6 Prot datë 17.03.2016 ka
dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e
prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Arsyeton
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III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k se “Në preventivin e hartuar nga
AK konstatojmë se për një vendroje me shërbim 24 orë janë parashikuar 4.19 roje/vendroje, për dy
vendroje në total janë llogaritur 8.38 roje. Koeficienti i parashikuar nga ju 4.19 roje /vendroje
është i pamjaftueshëm për kryerjen e shërbimit 24 orë duhet të jetë 4.74 roje/vendroje” Komisioni
i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 9 “Specifikime Teknike” të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit
objekt ankimimi është përcaktuar:
-

Ruajtja dhe siguria e godinës së Spitalit Rajonal Lezhë dhe Martenitetit do të kryhen sic
janë në grafikun e shërbimit. Preventivi është përllogaritur për 4.19 roje për një vendroje
ose 8.38 roje për dy vendroje.

-

Grafiku i Shërbimit: Objketet që do të ruhen janë

Objektet qe do te ruhen

Nr
vend

Nr
turneve

Godina Spital Lezhe

1

3

Godina Materniteti Lezhe

1

3

Spitali dhe Materniteti do te ruhen nga ora 24 ore pune..
Nr

Emertimi

1

Ruajtja e
spitalit dhe
Maternitetit
me dy
vendroje 24
ore/dite

3

Vlera pa tvsh

Sasia

Cmimi

Vlera

(dite)

per nje
dite

(leke)

275

20% TVSH
Vlera totale

III.1.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës objket
ankimimi përcaktohet se:
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Shërbimi që kërkohet:
- Spitali dhe Materniteti do te ruhen nga ora 24 ore pune. Ky fond eshte perllogaritur per 275
dite .
III.1.3. Komisioni gjykon se, koeficenti për një vendroje, përllogaritet duke i’u referuar “Kodit të
Punës” e më konkretisht:
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 2400. 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”

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.
III.1.4. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, Komisioni konstaton se nga e autoritetit kontraktor
është përcaktuar koeficienti 4.19 për secilën vendroje ose 8.38 roje për dy vendroje. Komisioni
gjykon se koeficienti i zëvëndësimit i përcaktuar nga autoriteti kontraktor për këtë procedurë
prokurimi, për shërbimin 24 orë për vendroje është i pamjaftueshëm për kryerjen e shërbimit.
5

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 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. Autoriteti kontraktor në përllogaritjen e koeficientëve të zëvëndësimit (numrit të
rojeve për vendroje) duhet të respektojë të gjitha detyrimet lidhur me kohëzgjatjen javore të punës,
ditët e pushimit javor, ditët e festave zyrtare, lejen vjetore etj.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “NSS” sh.p.k qëndron.
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 “NSS” sh.p.k. për procedurёn e
prokurimit “Kërkesë Për Propozime” me Nr. REF-24956-02-22-2016 me objekt: “Shërbimi
i Rojeve Civile”, me fond limit 4,053,240.67 lekë me tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 03.03.2016, nga autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal Lezhë.
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 “N.S.S” sh.p.k.

5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 457 Protokolli; Datë 07.03.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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