REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 326/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 26.05.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i Dokumentave të Tenderit për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbimi i
ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private për nevoja të Drejtorisë
së Spitalit Rajonal Dibër”, me fond limit 2.983.200 lekë (pa
TVSH), parashikuar për tu zhvilluar nё datё 18.05.2015, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër.

Ankimues:

“Siguria” sh.p.k.
Rruga “Frederik Shiroka”, Njb. Nr. 7, Godina nr. 14 (ish-shtëpia
botuese 8 Nëntori), Tiranë.
“Snajper Security” sh.p.k.
Rruga “Gjok Doçi”, Pallati nr. 14, Shkalla nr. 2, Ap. 8, Peshkopi.

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër
Bulevardi “Elez Isufi”, Peshkopi.

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”, 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 çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, pretendimet e tyre dhe pasi diskutoi çështjet në tërësi,
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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 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.
II
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të kushteve formale të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton
II.1. Në datën 06.05.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje
private për nevoja të Drejtorisë së Spitalit Rajonal Dibër”, me fond limit 2.983.200 lekë (pa
TVSH), parashikuar për tu zhvilluar nё datё 18.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Spitalit Rajonal Dibër.
III.2. Në datën 11.05.2015 operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, ku kërkon anulimin e kësaj procedure prokurimi, duke pretenduar se fondi
limit i kontratës nuk është i mjaftueshëm për kryerjen e këtij shërbimi si dhe afati i përcaktuar
për kryerjen e shërbimit nuk është i qartë pasi është përcaktuar 7.5 muaj ose nga data 15.05.2015
deri në datën 31.12.2015, ku sipas ankimuesit, nga përllogaritjet e tij nuk janë 7.5 muaj por 7.59
muaj.
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III.2.1. Në datën 14.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 263/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën e tij.
III.2.2. Në datën 20.05.2015 operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë autoritetit
kontraktor.
III.3. Në datën 11.05.2015 operatori ekonomik “Snajper Security” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, ku kërkon anulimin e kësaj procedure prokurimi, duke pretenduar se
fondi limit i kontratës nuk është i mjaftueshëm për kryerjen e këtij shërbimi dhe përllogaritja e tij
nuk është kryer mbështetur në dispozitat ligjore në fuqi.
III.3.1. Në datën 14.05.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 265/1 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën e tij.
III.3.2. Në datën 22.05.2015 operatori ekonomik “Snajper Security” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur pranë
autoritetit kontraktor.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin operatorit ekonomik ankimues “Siguria” sh.p.k. se fondi limi nuk
mjafton për kryerjen e këtij shërbimi sipas kërkesave të përcaktuara nga autoriteti kontraktor,
Komisioni i Prokurimit Publik, duke qenë se:
III.1.1. Në Kreun II, pika 2/ç të VKM nr.1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”,
i ndryshuar, parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në cdo rast, përpra nxjerrjes së urdhërit të
prokurimit, analizon koston e mallrave, shërbimeve dhe punëve, që do të prokurohen, duke
krahasuar elementët e mësipërme dhe specifikimet teknike të mallrave, punëve dhe shërbimeve
përkatëse dhe, në çdo rast i dokumenton ato.”
III.1.2. 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.1.3. 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
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gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë)
lekë”.
III.1.4. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00
deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi page jo më pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer
midis intervalit 2.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page jo më pak se 50%” ;
Neni 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 per qind 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. ” ;
III.1.5. Referuar pikës III.3 të VKM-së nr. 1114, dt. 30.07.2008 “Për disa çështje në zbatim të
ligjeve nr. 7703, dt.11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, kontributi i detyrueshëm për
sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar nga pjesa e punëdhënësit të jetë
16,7% dhe pjesa e të punësuarit 11.2%”.
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 për pajisjen e
punonjësve të shërbimit me uniformë të rregullt, pajisjen me armatim, municion dhe mjete
speciale sipas Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë. 01.04.2015 “Për
Funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”, shpenzimet për ndërlidhjen si dhe fitimin
(minimal) sipas legjislacionit tatimor.
III.1.7. Nga shqyrtimi i kerkesave të përcaktuara në Dokumentat e Tenderit u konstatua se
autoriteti kontraktor ka kërkuar që shërbimi i mësipërm do të kryhet në dy vendroje me 8.8 roje,
me shërbim 24 orë [turni I+II+III], për një periudhe 7.5 muaj ose nga data 15.05.2015 deri në
datën 31.12.2015.
III.1.8. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, vlera limit e kontratës nuk është e mjaftueshme
për kryerjen e shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor, pasi nuk është përllogaritur në
përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore të sipërpërmëndura, 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.
Sa më sipër, njësia e prokurimit pranë autoriteti kontraktor, e cila në mbështetje të nenit 57
(“Njësia e prokurimeve”), pika 2, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, është struktura përgjegjëse për “…përgatitjen
e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme që u bashkëlidhen
atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe specifikimet teknike, nëse kjo
detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme”, duhet të marrë masa për përllogaritjen e
saktë të fondit limit, duke i’u referuar dispozitave ligjore të sipërcituara, përpara se të ripublikojë
këtë kontratë objekt prokurimi. KPP sqaron se, si në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” edhe në
shtojcën 8 “Specifikimet Teknike”, shërbimi në fjalë është kërkuar në mënyrë të qartë për
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periudhën 7.5 muaj, periudhë kjo të cilës duhet ti referohen operatorët ekonomikë pjesëmarrës në
përllogaritjet e ofertave të tyre ekonomikë.
Gjithashtu, duke qenë se kjo procedurë prokurimi është ankimuar në KPP edhe më parë, ku ndër
të tjera është vendosur anulimi i saj për faktin se, fondi limit i përllogaritur nga autoriteti
kontraktor nuk mjaftonte për kryerjen e shërbimit të kërkuar, Komisioni i Prokurimit Publik
tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor që të tregohet i kujdesshëm në përllogaritjen e fondit
limit të procedurës së prokurimit në fjalë, pasi në rast përsëritjeje të kësaj problematike, do t’i
propozojë Agjencisë së Prokurimit Publik marrjen e masave për personat përgjegjës, të cilët, me
veprimet dhe mosveprimet e tyre, janë bërë shkak për tejzgjatjen e saj.
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,

Vendos
1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Siguria” sh.p.k. dhe “Snajper
Security” sh.p.k. për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me objekt
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private për nevoja të Drejtorisë së Spitalit
Rajonal Dibër”, me fond limit 2.983.200 lekë (pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar nё
datё 18.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër.
2. Anulimin e procedurёs së mësipërme të prokurimit dhe në rishpalljen e saj, autoriteti
kontraktor 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 që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë ankimues “Siguria” sh.p.k. dhe “Snajper Security” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 935 Protokolli; Datë 20.05.2015

Nr. 956 Protokolli; Datë 22.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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