KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt vendim
VENDIM
K.P.P 584/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Denar Biba
Kryetar
Vilma Kadesha
Anëtar
Denis Martopullo
Anëtar
Muharrem Çakaj
Anëtar
Hektor Muçaj
Anëtar
Në mbledhjen e datës 30.10.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e dokumentave të tenderit për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozime” me objekt: ”Shërbimi i ruajtjes dhe sigurimit
fizik të objekteve që ka në administrim Spitali Rajonal Durrës”, me fond
limit 3 053 020 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar më datë
08.10.2014 nga autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal Durrës.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Adresa: Rr.“Adem Jashari”, Lagj. 8, Pall. 4, Ap. 3, Tiranë

Palë e ankimuar:

Spitali Rajonal Durrës
Adresa: Rr.Aleksander Goga, L.nr.8, Durrës.

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.1, datë 10.01.2007 “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, z.Muharrem Çakaj, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, si dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës dhe të dokumentacionit të dërguar nga operatori
ekonomik ankimues dhe autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i
fundit, mbështetur në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, ka prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye
legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, 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. Ankimuesi 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 29.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor Spitali Rajonal Durrës,
procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: ”Shërbimi i ruajtjes dhe sigurimit
fizik të objekteve që ka në administrim Spitali Rajonal Durrës”, me fond limit 3 053 020 lekë pa
tvsh.
II.2. Në datën 03.10.2014 operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka paraqitur një ankesë
ku kërkon modifikimin e dokumentave të tenderit dhe konkretirsht:
-Në shtojcën 7, kapaciteti teknik është kërkuar “Autorizim individual për operatorin ofertues
lëshuar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike e Postare për ”Radiokomunikim dhe
Radioalarm” konform ligjit, i cili duhet të përfshijë zonën e shtrirjes së sinjalit për Qarkut
Durrës” , ky kriter nuk është në përpjestim me kontratën dhe duhet të ndryshohet ku të kërkohet
autorizim vetëm për qytetin Durrës.
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-Duhet të saktësohet numri i rojeve të cilët nevojiten për të kryer shërbimin pasi në shtojcën 10
përcaktohet numri i rojeve 44 ndërsa nga të dhënat dhe përllogaritjet sipas vendrojeve rezulton
se numri i rojeve duhet të jetë 49.29.
- Autoriteti kontraktor gjatë përllogaritjes së fondit limit nuk ka marrë parasysh edhe ligjin
nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” dhe ky fond është i pa mjaftueshëm për këtë
arsye kërkojmë rillogaritjen e fondit limit.
Gjithashtu kërkojmë zhvillimin e procedurës së prokurimit për blerjen e shërbimit të ruajtjes së
objekteve për vitin 2015, dy muaj përpara për të shmangur abuzimet pasi procedura për vitin
2014 nuk ka përfunduar ende dhe i ka shkaktruar dëm ekonomik buxhetit të shtetit nëpërmjet
procedurave që nuk sigurojnë konkurrencë por zhvillohen për të marrë pjesë vetëm një numër i
kufizuar operatorësh.
II.3. Në datën 06.10.2014 autoriteti kontraktor me shkresë 1711/1 i ka kthyer përgjigje ankesës
së operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk duke i refuzuar ankesën.
II.4 Në datën 09.10.2014 operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime si në autoritetin kontraktor.
II.5 Me shkresë nr. 1761/1, datë 15.10.2014 autoritetit kontraktor ka paraqitur informacionin e
kërkuar lidhur me procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk se duhet të
modifikohet kriteri i përcaktuar në shtojcën 7, kapaciteti teknik ku kërkohet autorizim për
radiokomunikim dhe sistem alarmi lëshuar nga AKEP me zonë mbulimi Qarkun Durrës,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;
III.1.1 Në pikën (d), kapaciteti teknik, shtojca 7 e dokumentave standarte të tenderit është
kërkuar “Autorizim individual për operatorin ofertues lëshuar nga Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike e Postare për ”Radiokomunikim dhe Radioalarm” konform ligjit,i cili duhet të
përfshijë zonën e shtrirjes së sinjalit për Qarkut Durrës”,
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III.1.2 Në pikën II.4. “Vendndodhja e objektit te kontratës”, Formulari i njoftimit të kontratës në
dokumentat standarte të tenderit është përcaktuar :” Vendndodhja e objektit të kontratës do të
jenë objektet e Spitalit Rajonal Durrës”.
III.1.3 Në nenin 46 pika 1 e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndyshuar, përcaktohen të gjitha kriteret e mundshme që autoriteti kontraktor i vlerëson të
nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të
prokurohet dhe jodiskriminuese. Në lidhje me aftësinë teknike përcaktohet se: autoriteti
kontraktor mund të kërkojë, të provojë se operatori ekonomik zotëron kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
për të zbatuar kontratën.
III.1.4 Gjithashtu dhe në gërmën (c)/ii, pika 3 e Kreut III, e Vendimit të Këshillit të Ministrave
nr. 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, përcaktohet në mënyrë të
detajuar se çfarë mund të kërkojë autoriteti kontraktor ne lidhje me kapacitetet teknike dhe
profesionale:
Licencat profesionale për realizimin e punimeve, objekt i kontratës;
Kualifikimet, arsimore dhe profesionale, të stafit përgjegjës për drejtimin e punëve;
Dëshmi për fuqinë mesatare punëtore të operatorit ekonomik dhe për numrin e stafit drejtues
deri në tri vitet e fundit;
Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, për të përmbushur kontratën.
Kriteret për kualifikim duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngusht me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.

Komisioni gjykon se në rastin konkret autoriteti kontraktor Spitali Rajonal Durrës, ka përcaktuar
që shërbimi i ruajtjes së objekteve do të kryhet në objektet e këtij spitali i cili ka vendndodhjen
në qytetin e Durrësit. Kriteri i vendosur nga autoriteti për liçencë për ngritje dhe shfrytëzim të
sistemit të pavarur radiokomunikimi dhe alarmit ku të përfshihet zona Qarku Durrës është i
ekzagjeruar dhe jo në proporcion me objektin e kontratës, pasi shërbimi do të kryhet vetëm në
qytetin e Durrësit dhe nuk është e nevojshme që operatorët ekonomikë të jenë të pajisur me
autorizim për radiokomunikim dhe alarm ku të përfshihet zona dhe qytetet e tjera të Qarkut
Durrës.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk qëndron dhe
kriteri duhet të modifikohet.

4

III.2 Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk i cili kërkon
saktësimin e numrit të punonjësve të shërbimit të cilët nevojiten për kryerjen e këtij shërbimi,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;
III.2.1 Në dokumentat standarte të tenderit, shtojca 10 shërbimi dhe grafiku i ekzekutimit është
përcaktuar;
Shërbimi do të kryhet për 24 orë në ditë për të gjitha ditët kalendarike duke përfshirë ditën e
Shtunë dhe të Dielë dhe ditët e festave sipas grafikut të mëposhtëm.
Numri total i punonjësve (roje) do të jetë 44 (dyzetë e katër)
1. Poliklinika qëndrore (ambulanca)
3 (tre turne)
2. Urgjencë pranimi
3 (tre turne)
3. Parkingu te urgjenca
3 (tre turne)
4. Hyrja kryesore kirurgji
2 (dy turne)
5. Hyrja në kirurgji (pavioni)
3 (tre turne)
6. Hyrja në 4 katëshe(patologji-Ort-Okul)
3 (tre turne)
7. Materniteti
3 (tre turne)
8. Tankeri i Oksigjenit
3 (tre turne)
9. Parkingu kryesor i madh
3 (tre turne)
10. Pediatria
3 (tre turne)
11. Drejtoria (Administrata) 8 ore ora 8:00-16:00
1 (një turn).
-Numri i rojeve për vendroje me shërbim 24 orë (3 turne) është 5 roje për një vendroje.
-Numri i rojeve për vendroje me shërbim 16 orë( 2 turne) është 3,2 roje për një vendroje.
-Numri i rojeve për vendroje me shërbim 8 (1 turn) është 1,09 roje për një vendroje.
Referuar informacionit të mësipërm të kërkuar nga autoriteti kontraktor në dst, si dhe referuar
ankesës së operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, pasi
ripërllogariti numrin e punonjësve të shërbimit konstatoi se në total janë kërkuar 49.29 punonjës,
ndërkohë që autoriteti është shprehur për 44 punonjës.
III.2.3 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.
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
5

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.2.4 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”;
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor në hartimin e dokumentave të
tenderit ka përllogaritur gabim numrin e punonjësve të cilët nevojiten për kryerjen e shërbimit
objekt kontrate. Dokumentat Standarte të Tenderit duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të
shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e shërbimeve, kushteve dhe të
materialeve, që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera, që lidhen ngusht 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 apo e informacionit kontradiktor dhe jo të saktë në dokumentat e tenderit
sjell si pasojë trajtim jo të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe mund të 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.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk qëndron dhe
autoriteti kontraktor duhet të saktësojë numrin e punonjësve që nevojiten për kryerjen e këtij
shërbimi.
III.3 Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik, “Eurogjici Security” sh.p.k., se fondi limit
i vënë në dispozicion për realizimin e shërbimit objekt kontrate është i pamjaftueshëm,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1 Në dokumentat standarte të tenderit është përcaktuar se:
Fondi limit i vënë në dispozicion për kryerjen e këtij shërbimi është 3 053 020 lekë pa tvsh për
44 punonjës shërbim me afat kohor 68 ditë.
III.3.2 Në analizën për përllogaritjen e fondit limit, paraqitur nga autoritetit kontraktor me
shkresë nr.1761/1 datë 15.10.2014, konstatohet se përllogaritja e pagës së një punonjësi shërbimi
është nën koston ligjore, pasi zëri paga minimale është përllogaritur në vlerën 22 000 lekë duke
mos marrë në konsideratë ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” neni 18
gërma (g) dhe rrjedhimisht përllogaritja e fondit limit të kësaj procedure nuk është e mbështetur
në legjislacionin në fuqi.
III.3.3 Në kreun II, pika 2/ç të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1, datë 10.01.2007 “Për
rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet se;
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Autoriteti kontraktor, në çdo rast, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit analizon koston e
mallrave, të shërbimeve dhe punëve, që do të prokurohen, duke krahasuar elementët e tyre dhe
specifikimet teknike të mallrave, punëve dhe shërbimeve përkatëse dhe, në çdo rast i dokumenton
ato.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoritetet kontraktore janë në të drejtën e tyre të
kërkojnë preventivin/analizën e kostos duke përfshirë në të të gjithë elementët e parashikuar nga
ligji, dhe në bazë të tyre, të përllogaritet fondi limit dhe me pas të gjykojë ofertat e paraqitura
duke përzgjedhur ofertën më të mirë e që garanton një kontratë të suksesshme.
Në rastin konkret përllogaritja e fondit limit nuk është e mbështetur në legjislacionin në fuqi pasi
zëri “paga minimale” është përllogaritur duke mos marrë në konsideratë ligjin nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike” neni 18 gërma (g) dhe rrjedhimisht fondi limit prej 3 053
020 lekë pa tvsh është i pamjaftueshëm për të mbuluar kryerjen e shërbimit sipas kushteve të
përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat standarte të tenderit.
Për pasojë, duke qenë se teknikisht është e pamundur të ndryshohet fondi limit i publikuar në
sistemin elektronik, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të
anulojë procedurën e prokurimit dhe në rishpalljen e saj të ripëllogarisë fondin limit në përputhje
me konstatimet e mësipërme.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk qëndron.
III.4 Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk se autoriteti
kontraktor duhet ta zhvillojë procedurën e prokurimit për kryerjen e shërbimit të ruajtjes së
objekteve për vitin 2015 dy muaj përpara, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në bazë të
pikës 1 të nenit 12 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si
dhe pikës 1, Kreut I të VKM-së nr.1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik ”
Autoriteti kontraktor është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, që i janë vënë në
dispozicion, në përputhje me dispozitat e ligjit të prokurimit publik dhe të akteve nënligjore, të
nxjerra në zbatim të tij.
Pra, në përputhje me sa mësipër, gjykojmë se është e drejtë e autoritetit kontraktor që, pasi
identifikon shërbimet që kërkon të përfitojë, në përputhje me fondet e vëna në dipozicion të zhvillojë
në kohën e duhur dhe procedurat e prokurimit përkatëse.
Për pasojë pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk, për këtë pike
nuk 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, nenit 28 të VKM-së 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, “Eurogjici Security” shpk, për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: ”Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurimit fizik të objekteve që ka në administrim Spitali Rajonal Durrës”, me fond limit 3
053 020 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar më datë 08.10.2014 nga autoriteti
kontraktor, Spitali Rajonal Durrës.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit dhe në rishpalljen e saj të
modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me arsyetimet e mësipërme të Komisionit
të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1647 Prot; Datë 09.10.2014 ;

Anëtar
Vilma Kadesha

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Denis Martopullo
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
Punoi;M.Aliaj
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