KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.253/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 22.04.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Kërkesë për propozim” me Nr. REF-25605-02-25-2016, me
objekt: “Sherbim i ruajtjes së institucionit me roje private”,
me fond limit 6.389.881,45 lekë (pa TVSH), parashikuar për
t’u zhvilluar nё datёn 14.03.2016, nga autoriteti kontraktor,
Spitali Universitar Obsetrik Gjinekologjik “Mbretëresha
Geraldinë”.

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Njësia Bashkiake nr.8, Rruga “Lidhja e Prizrenit”
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Spitali Universitar Obsetrik Gjinekologjik “Mbretëresha
Geraldinë”

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 relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

1

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
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 26.02.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me Nr. REF-25605-02-25-2016, me objekt: “Sherbim i ruajtjes së institucionit
me roje private”, me fond limit 6.389.881,45 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar
nё datёn 14.03.2016, nga autoriteti kontraktor, Spitali Universitar Obsetrik Gjinekologjik
“Mbretëresha Geraldinë”.
II.2. Në datën 02.03.2016 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë ngrihen pretendime lidhur me hartimin e
dokumentave të tenderit të mësipërm.
II.3. Në datën 03.03.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke
refuzuar ankesën.
II.5. Në datën 08.03.2016 operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
1. Autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar afatin për të cilin kërkon kryerjen e
shërbimit.
2. Autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar numrin konkret të rojeve për cdo vendroje,
sipas llojit të shërbimit.
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II.6. Në datën 16.03.3026 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
478/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 294/3 prot., datë 15.03.2016, bashkëngjitur
dokumentacioni mbi trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k, se në
dokumentat e tenderit autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar afatin për të cilin kërkon
kryerjen e shërbimit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në pikën 2.3 të Njoftimittë Kontratës është parashikuar:
”Kohëzgjatja e kontratës, duke filluar nga momenti i lidhjes se kontrates me përfundim në
31/12/2016.”
III.1.1. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”, nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar si më poshtë:
”Afatet e ekzekutimit: nga momenti i lidhjes se kontrates deri ne 31.12.2016.”
III.1.2. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar, neni 12, përcakton shprehimisht:
“Njoftimi i kontratës përmban të gjithë informacionin e nevojshëm që i jep mundësi
operatorëve ekonomikë të vendosin nëse do të marrin pjesë ose jo në procedurat e
prokurimit publik.
Ky informacion përfshin: emrin dhe adresën e autoritetit kontraktor dhe të personit/ave
përgjegjës për procedurën; objektin; referencën e njoftimit dhe procedurën e prokurimit;
vlerën limit të përllogaritur të kontratës dhe kohëzgjatjen e kontratës; një përshkrim të
shkurtër të kontratës dhe/ose lotet nëse përdoren; kriteret e shpalljes së fituesit; kushtet e
marrëveshjes kuadër; vendin, mënyrat dhe tarifën për tërheqjen e dokumenteve të tenderit,
nëse kërkohet; vendin, datën dhe orën për dorëzimin e ofertave dhe hapjen e tyre;
gjuhën/gjuhët e ofertave dhe të dokumenteve; informacione të mëtejshme të vlerësuara të
dobishme nga autoriteti kontraktor.”
Në nenin 14, “Udhëzime për ofertuesit/kandidatët”, pika 1, po këtu, thuhet se:
“Udhëzimet duhet të përmbajnë të gjithë informacionin e duhur për përgatitjen e ofertës, si
dhe veprimet që ndalohen me ligj. Në to shpjegohet se pjesëmarrësit në procedurën e
prokurimit duhet të përdorin vetëm dokumentet standarde të tenderit, pa bërë asnjë
ndryshim.”
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Ndërsa në nenin 28, pika 1, të rregullave të prokurimit publik është parashikuar si vijon:
“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.”
Përsa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është detyrë dhe pëgjegjësi e
autoritetit kontraktor që të përcaktojë kohëzgjatjen e kontratës ose afatin kohor për
ekzekutim, në mënyrë që të mundësohet përgatitja e ofertave nga ana e operatorëve
ekonomikë. Mungesa e këtij informacioni krijon konfuzion tek ofertuesit për përllogaritjen e
cmimit të ofertës, dhe njëkohësisht bën të pamundur punën e KVO-së për krahasimin e
ofertave.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar numrin
konkret të rojeve për cdo vendroje, sipas llojit të shërbimit, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.2.1. Në Njoftimin e kontratës, pika 2.2 “Përshkrimi i shkurtër i kontratës” ëshët
parashikuar si më poshtë:
1. Fondi limit: 6,389,881.45 (gjashte milion e treqind e tetedhjete e nente mije e
teteqind e tetedhjete e nje leke e dyzet e pese qindarka pa tvsh)
2. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Sherbimi i Ruajtjes e Institucionit me
Roje Private (SHRSF)

Nr.

Emertimi

Nr. i
rojeve

1

Ruajtja me Roje Private
SH.R.S.F.

14.4

Paga mes. mujore per
nje roje

Vlera e ofruar (
leke)

III.2.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” është kërkuar:
Vendrojet :
1 . Dera kryesore
1 ( nje ) vendroje me 3 ( tre ) turne, TI+TII+TIII, 24 ore
2 . Dera Repartit Obstetrike
1 ( nje ) vendroje me 3 ( tre ) turne, TI+TII+TIII, 24 ore
3 . Dera Repartit Gjinekologji
1 ( nje ) vendroje me 2 ( dy ) turne, TI+TII, 16 ore
4 . Dera Administrates
1 ( nje ) vendroje me 1 ( nje ) turn, me orar 08.00 - 16.00, 8
ore,
per te cilen ( Ditet e Shtunde, Diele, Festa do te jene Pushim )
Per Vendrojet 1+2+3, turnet jane si me
poshte:
Turni i I-re, orari 06.00 - 14.00; Turni i II-te, orari 14.00 - 22.00; Turni i III-te, orari 22.00 06.00
III.2.3. Në datën 03.03.2016 autoriteti kontraktor ka bërë modifikimin e Shtojcës 11
“Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” në sistemin elektronik të prokurimeve si më poshtë:
Vendrojet:
1 . Dera kryesore
2 . Dera Repartit Obstetrike

1 ( nje ) vendroje me 3 ( tre ) turne, TI+TII+TIII, 24 ore
1 ( nje ) vendroje me 3 ( tre ) turne, TI+TII+TIII, 24 ore
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3 . Dera Repartit Gjinekologji 1 ( nje ) vendroje me 2 ( dy ) turne, TI+TII, 16 ore
4 . Dera Administrates
1 ( nje ) vendroje me 1 ( nje ) turn, me orar 08.00 - 16.00,
8 ore,
per te cilen ( Ditet e Shtunde, Diele, Festa do te jene Pushim )
Per Vendrojet 1+2+3, turnet jane si me
poshte:
Turni i I-re, orari 06.00 - 14.00; Turni i II-te, orari 14.00 - 22.00; Turni i III-te, orari 22.00
- 06.00
Sqarim:
Ju saktesojme se ne çdo vendroje eshte nje punonjes ne turn.
III.2.4 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.”
III.2.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e
prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu III, pika 3/c 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 dhe gjithë
elementët e tjerë të nevojshëm”.
III.2.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor ka vepruar në
mosrespektim të legjislacionit, në hartimin e dokumentave të tenderit duke mos përcaktuar
numrin e nevojshëm të punonjësve të shërbimit për çdo vendroje. Dokumentat Standarte të
Tenderit duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të shprehin qartë kërkesat e autoritetit
kontraktor për cilësinë e shërbimeve dhe kushteve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera,
që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e shërbimit objekt kontrate, pra duhet të
përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që
garantojne cilësinë e kërkuar. Mos vendosja e informacionit të plotë në dokumentat e
tenderit sjell si pasojë trajtim jo të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe mund të
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shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik, kjo gjë bie në
kundërshtim me parimet e përgjithshme të prokurimit publik të përcaktuara në nenin 2, të
ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
Për më tepër që në njoftimin e kontratës numri total i punonjësve të shërbimit është
parashikuar 14.4 punonjës, ndërsa në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”
autoriteti kontraktor ka sqaruar se numri i punonjësve të shërbimit është një punonjës në
turn, për 2 vendroje me 3 turne, 1 vendroje me 2 turne dhe 1 vendroje me një turn, që në
total nuk përputhet me numrin e punonjësve të shërbimit sipas njoftimit të kontratës. Në
dokumentat e tenderit nuk jepet asnjë informacion lidhur me numrin e rojeve që nevojiten
për kryerjen e këtij sherbimi, për cdo vendroje. Kjo e dhënë do të ishte e nevojshme për
operatorët ekonomikë për përgatitjen e ofertave ekonomike por do t’i nevojitej edhe
Komisionit te Vleresimit të Ofertave për krahasimin e ofertave, nisur nga kosto për një roje.
Numri i rojeve në një vendroje duhet të llogaritet duke marre parasysh të drejtat e
punonjësve për kohën normale të punës, për pushimet e fundjavës, festave zyrtare, lejes së
zakonshme vjetore etj, sic parashikohet në Kodin e Punës.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se në datën
15.03.2016 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka vazhduar procedurën e prokurimit në
SPE me hapjen e ofertave.
Në këto kushte, teknikisht nuk mund të kryhet asnjë veprim për modifikimin e dokumentave
të tenderit të mësipërm dhe shtyrjen e datës së tenderit. Për pasojë autoriteti kontraktor
duhet të anulojë procedurën e prokurimit.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor se
vazhdimi i proceurës së prokurimit është kryer në kundërshtim të ligjit për prokurimin
publik, pasi autoriteti kontraktor duhet të respektonte afatin prej 10 ditë që ligji i njeh si të
drejtë operatorit ekonomik ankimues për të ushtruar të drejtën e ankimimit pranë KPP-së.
Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, neni 63, pika 6,
përcaktohet se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të
përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një
ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e
punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se
ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga
autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit
kontraktor”.
Përsa më sipër, autoriteti kontraktor në procedurat e ardhshme të prokurimit të respektojë
afatet e ankimimit të parashikuara në ligjin e prokurimit publik.
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
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miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF-25605-02-25-2016,
me objekt: “Sherbim i ruajtjes së institucionit me roje private”, me fond limit
6.389.881,45 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn 14.03.2016, nga
autoriteti kontraktor, Spitali Universitar Obsetrik Gjinekologjik “Mbretëresha
Geraldinë”.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimin e mësipërme të Komisionit të
Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë “Toni Security” sh.p.k .
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 478 Protokolli,
Datë 16.03.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Zv/Kryetar
Spiro Kuro
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