KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 396/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private, për nevoja të Drejtorisë Rajonale të Rrugëve
Rurale Dibër”, me fond limit 2.458.333 lekë (pa TVSH), parashikuar
për t’u zhvilluar në datën 18.05.2015, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria Rajonale e Rrugëve Rurale Dibër.

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k.
Rr. “Adem Jashari”, Lgj.8, H.10, Ap.3, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Rrugëve Rurale Dibër
Rruga e ish –Parkut 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.
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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,
Vëren:
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 30.04.2015 nga autoriteti kontraktor Drejtoria Rajonale e Rrugëve Rurale Dibër është
publikuar në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë
për propozim”, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private, për nevoja të
Drejtorisë Rajonale të Rrugëve Rurale Dibër” me fond limit 2.458.333 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 18.05.2015.
II.2. Operatori ekonomik ankimues sqaron se në datën 30.04.2015 ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet modifikimi i dokumentave të tenderit dhe konkretisht
pretendohet modifikimi i dokumentave të tenderit në lidhje me kriteret si më poshtë vijon:
- Të hiqet data e lëshimit të vërtetimit për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike ;
- Të hiqet kriteri për sigurimin e ofertës;
- Të modifikohet numri i rojeve për një vendroje, pasi numri i përcaktuar nga autoriteti
kontraktor është i pamjaftueshëm;
- Të rishikohet fondi limit pasi është i pamjaftueshëm.
II.3. Operatori ekonomik ankimues sqaron se në datën 09.05.2015, me shkresën nr. 5/7 prot., datë
07.05.2015, autoriteti kontraktor i kthen përgjigje duke e pranuar pjesërisht ankesën dhe konkretisht
ka pranuar pretendimin për vërtetimin për detyrimet e energjisë elektrike si dhe pretendimin për
heqjen e kriterit për sigurimin e ofertës.
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II.4. Në datë 14.05.2015 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të tenderit.
Në ankesën e paraqitur pranë KPP janë ngritur të njëjtat pretendime si dhe në ankesën e paraqitur
pranë autoritetit kontraktor me përjashtim të pretendimit për vërtetimin për detyrimet e energjisë
elektrike si dhe pretendimit për heqjen e kriterit për sigurimin e ofertës.
Konkretisht në ankesën e paraqitur pranë KPP ankimuesi pretendon si më poshtë:
1. [...] Nisur nga specifikimet teknike dhe kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit, rezulton se numri i rojeve i përcaktuar nuk mjafton për mbulimin e
shërbimit, pasi sipas specifikimeve teknike duhen 9.6 roje dhe jo 7 roje sa edhe ka
parashikuar autoriteti kontraktor [...];
2. Fondi limit i përllogaritur nga autoriteti kontraktor nuk mjafton për mbulimin e shërbimit
referuar mënyrës së kryerjes së shërbimit, kohëzgjatjes së kontratës dhe përcaktimeve të
kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
[...]
Sa më sipër kërkojmë .... ndryshimin e dokumentave të tenderit sipas përcaktimeve të dhëna
më sipër; ripërllogaritjen e numrit të rojeve dhe të fondit limit.
II.5. Në datën 22.05.2015.04.2015, nëpërmjet shkresës me nr.35 prot., datë 20.05.2015, me objekt:
“Dhënie informacioni Komisionit të Prokurimit Publik sipas shkresës nr. 896/1 prot., datë
15.05.2015”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor mbi procedurën e mësipërme të prokurimit si dhe lidhur me ankesën e operatorit
ekonomik “Toni Security” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton:
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k. se vlera limit e
kontratës e përllogaritur nga autoriteti kontraktor nuk mjafton për kryerjen e shërbimit të kërkuar
si edhe se numri i punonjësve të caktuar 7 (shtatë) nuk mjafton për mbulimin e shërbimit,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave
të Prokurimit Publik”, neni 59, përcaktohet se “Përllogaritja e vlerës limit të kontratës bëhet nga
njësia e prokurimit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme. […] Autoriteti
kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë përllogaritjen e vlerës
së kontratës”.
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.
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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 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 pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis
intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”, ndërsa referuar
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”.
Neni 93 “Data e Pushimeve Vjetore”
3) Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të vitit
pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje.
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 të armatimit,
sipas Urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr. 3644, dt. 07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në
kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”; shpenzimet minimale për pajisjen e punonjësve të shërbimit
me uniformë të rregullt sipas Udhëzimit nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat
të sigurisë fizike”; shpenzimet e ndërlidhjes si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit tatimor.
III.1.7. Në dokumentat e tenderit, në Shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” është përcaktuar:
1

2

Nr

Përshkrimi i Sherbimeve

1

3

Sasia

Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise 7 roje
fizike me roje private, per
nevoja te Drejtorise Rajonale
te Rrugeve Rurale Diber

4

Çmimi
Njësi

5

Çmimi
Total

6

Afati

7 muaj

Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total
III.1.8. Në Shtojcën 8 “Specifikimet teknike”, si dhe në Shtojcën 10 “Termat e Referencës” është
përcaktuar se: “Përshkrimi i godinës së institucionit:
Shërbimi do të kryhet në tre godina:
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1.Godina kryesore e Drejtorisë Rajonale të Rrugëve Rurale Dibër në Rrugën ”ISMAIL FETA”
Peshkopi
2.Godina e Drejtorisë Rajonale të Rrugëve Rurale Dibër në Lagjja ”Pjeter Budi” Burrel.
3.Godina e Drejtorisë Rajonale të Rrugëve Rurale Dibër në Lagjja ”Gjeologu” Bulqizë.
 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë do të përfshijë sigurimin e tre godinave të Drejtorisë
Rajonale të Rrugëve Rurale Dibër në të tre rrethet.
 Kryerja e shërbimit të bëhet me 1 (një) vendroje.
 Koha e shërbimit të jetë 16 orëshe (2 turne), për çdo ditë kalendarike;
 Rojet duhet të kenë në përdorim radio komunikimi dhe arme për realizimin e shërbimit të
ruajtjes.
 Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi.
[…]
Kryerja e shërbimit të jetë 16 orë (nga ora 16.00 deri në orën 08.00) për çdo ditë kalendarike, sipas
afateve të kontratës, me një vendroje”.
III.1.9. Në Shtojcën 7 Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit është përcaktuar se afati i ekzekutimit do
të jetë 7 muaj[…].
III.1.10. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor konstatohet se, ky i
fundit, në përllogaritjen e fondit limit, nuk ka mbajtur parasysh të gjitha detyrimet sipas
përcaktimeve ligjore të sipërcituara, duke patur parasysh gjithashtu se shërbimi i kërkuar do të
kryhet për një periudhë 7 mujore, në tre vendroje me 16 orë shërbimi (2 turne) për çdo ditë
kalendarike me 7 roje.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se fondi limit i përcaktuar nga autoriteti
kontraktor është i pamjaftueshëm për mbulimin e shërbimit të kërkuar sipas specifikimeve të
përcaktuara në dokumentat e tenderit, për 7 roje, dhe aq më tepër kur edhe vetë numri i rojeve (i
kërkuar 7 gjithsej) është i pamjaftueshëm për kryerjen e këtij shërbimi
III.1.11. Lidhur me pretendimin për numrin e punonjësve të përcaktuar nga njësia e prokurimit për
kryejen e shërbimit, referuar informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor rezulton se, në
përllogaritjen e numrit të rojeve për një vend roje nuk janë patur parasysh të gjitha përcaktimet
ligjore në fuqi referuar të drejtave të punonjësve sipas “Kodit të punës” për shtesat e turnit të dytë e
të tretë, lejet e zakonshme, pushimet javore dhe ditët e festave zyrtare etj.
Numri i rojeve që nevojiten për kryerjen e shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor, në një
vendroje, është tregues i nevojshëm për operatorët ekonomikë për përgatitjen e ofertave ekonomike,
por i nevojitet edhe Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për krahasimin e ofertave, nisur nga kosto
për një roje.
Komisioni i Prokurimit Publik, bazuar në sa më sipër, gjykon se numri i rojeve gjithsej 7 punonjës, i
përcaktuar nga ana e autoritetit kontraktor për të mbuluar shërbimin e ruajtjes me roje të tre
vendrojeve, të cilat do të jenë me 2 (dy) turne (shërbim 16 orë nga ora 16.00 deri në orën 08.00) për
çdo ditë kalendarike për përiudhën e kërkuar në dokumentat e tenderit, është i pamjaftueshëm.
Sa më sipër, autoriteti kontraktor duhet të rishikojë numrin e rojeve për një vendroje dhe në
përcaktimin e numrit të tyre duhet t’i referohet dispozitave ligjore e nënligjore të sipërcituara,
Në këto kushte autoriteti kontraktor duhet të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe në
rishpalljen e saj të hartojë kriteret e veçanta të kualifikimit duke përcaktuar saktë numrin e
nevojshëm të rojeve për të gjitha vendrojet në përputhje me turnet përkatëse, si dhe të përllogarisë
fondin limit, duke marrë në konsideratë përcaktimet ligjore të sipërcituara.
Rrjedhimisht, pretendimet e ankimuesit në lidhje me fondin limit dhe numrin e rojeve qëndrojnë
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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 ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike me roje private, për nevoja të Drejtorisë Rajonale të Rrugëve Rurale Dibër”,
me fond limit 2.458.333 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 18.05.2015,
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Rrugëve Rurale Dibër.
2. Anulimin e procedurës së mësipërme të prokurimit dhe me rishpalljen e saj, autoriteti
kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe konstatimet e
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. 896 Protokolli
Datë 14.05.2015
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