KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 95/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha

Kryetar

Leonard Gremshi

Zv/Kryetar

Hektor Balluku

Anëtar

Kleves Janku

Anëtar

Odise Moçka

Anëtar

Në mbledhjen e datës 01.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr.REF-67265-02-092017, me objekt “Ofrimi i shërbimit të ruajtjes me roje civile
dhe garantimi i sigurisë fizike në Degen e Doganës Tiranë”,
me fond limit 7.235.437 lekë pa tvsh, parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 06.03.2017, nga autoriteti kontraktor, Dega
e Doganës Tiranë.

Ankimues:

“Aulona Pol 1” sh.p.k
Sheshi “Uilson”, Pallati Lura , kati IV, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Dega e Doganës Tiranë
Vorë, Mucaj,Tiranë

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;
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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,
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 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 datë 10.02.2017 është publikuar procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr.REF67265-02-09-2017, me objekt “Ofrimi i shërbimit të ruajtjes me roje civile dhe garantimi i sigurisë
fizike në Degen e Doganës Tiranë”, me fond limit 7.235.437 lekë pa tvsh, parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 06.03.2017, nga autoriteti kontraktor, Dega e Doganës Tiranë.
II.2. Në datën 14.02.2017 operatori ekonomik “Aulona Pol 1” 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:
“Me date 10/02/2017 jemi njoftuar nepermjet sistemit elektronik te prokurimit per dokumentat e
tenderit me objekt dhe fond limit sic eshte pershkruar me siper.
Shoqeria "Aulona Pol 1" Shpk, brenda afatit ligjor te parashikuar nga neni 63 i LPP, kerkon
ndryshimin e kriterit te meposhtem:
Fondi limit= 7,235,437 lek (shtate milion e dyqind e tridhjete e pese mije e katerqind e tridhjete e
shtate) lek pa TVSH
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Kerkojme ndryshimin e ketij kriteri pasi Fondi Limit, i perllogaritur prej jush ne vleren 7,235,437
lek (shtate milion e dyqind e tridhjete e pese mije e katerqind e tridhjete e shtate) leke pa TVSH
eshte shume i ulet dhe nuk parshikon zerat per armatimin, veshembathjen e punonjesve te sherbimit
dhe fitimin qe duhet te kete shoqeria.
Fondi Limit, i vendosur nga Autoriteti Kontraktor, eshte shume i ulet dhe le vend dhe hapesire per
abuzime nga ana e Operatoreve Ekonomik pjesemarres. Prandaj me ane te kesaj kerkese, kerkojme
rritjen e ketij fondi.
Bashkengjitur Formularit te Ankeses, do te gjeni edhe Perllogaritjen, e Fondit Limit te duhur, nga
ana e Shoqerise " Aulona Pol 1" shpk.
Shoqeria " Aulona Pol 1" shpk nepermjet kesaj ankese, kerkon qe ky kriter te ndryshohet.
Si perfundim, kerkojme nga Autoriteti Kontraktor: Ndryshimin e Fondit Limit sic pershkruhet me
siper”.
II.3. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr.prot.1597/3 datës 15.02.2017 i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “Aulona Pol 1” sh.p.k në lidhje me pretendimet e ngritura prej tij
duke deklaruar mospranimin e ankesës.
III.4. Në datën 21.02.2017, operatori ekonomik “Aulona Pol 1” sh.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, në të cilën paraqet të njëjtat pretendime sikurse edhe pranë
autoritetit kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr. prot.2068, datë 28.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 254/2, datë
01.03.2017 me objekt “Informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
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
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Aulona Pol 1” sh.p.k “Kerkojme ndryshimin e
ketij kriteri pasi Fondi Limit, i perllogaritur prej jush ne vleren 7,235,437 lek (shtate milion e
dyqind e tridhjete e pese mije e katerqind e tridhjete e shtate) leke pa TVSH eshte shume i ulet dhe
nuk parshikon zerat per armatimin, veshembathjen e punonjesve te sherbimit dhe fitimin qe duhet te
kete shoqeria.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit pjesa I “Njoftimi i Kontratës”, Seksioni 2 “Objekti i kontratës”,
pika 2.2 dhe 2.3 përcaktohet se:
”2.2 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër
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1. Fondi limit 7,235,437 lek (shtate milion e dyqind e tridhjete e pese mije e katerqind e
tridhjete e shtate) lek pa TVSH.
2. Burimi i Financimit Buxheti i Shtetit.
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër Ofrimi i shërbimit të ruajtjes me roje civile dhe
garantimi i sigurisë fizike në Degen e Doganes Tirane.
2. 3
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Kohëzgjatja në muaj ose ditë 10.5 muaj ose duke filluar nga duke filluar nga casti i lidhjes se
kontrates me përfundim në 31/12/2017”.
III.1.2. Në Shtojcën 9 “Specifikimet Teknike”, rezulton se nga autoriteti kontraktor është përcaktuar:
”Vend-roja Nr. 1.Godina e Deges se doganes Tirane, ( E perhershme)
Vend-roja Nr. 2 Në ishullin doganor ,parkingjet,peshoren.(E përhershme)
Vend-roja Nr. 3 Në magazinat, pedana e kontrollit, salla operative.(E përhershme
Koeficenti i i llogaritur per nje vend roje nga ana e doganes tirane eshte 4.74 roje.
Per tre vendroje nga Dega e Doganes Tirane kerkohen gjithsej 14.22 roje per ruajtjen e
ambienteve te saj”.
III.1.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.1.4. 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.1.5. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2013 “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.1.6. 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. ”
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III.1.7. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar
nga pjesa e punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015 “Pёr kontributet e
detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.
III.1.8. Në nenin 3, pika 4, gërma “a” dhe “b”, të Ligjit 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, thuhet që: “Fonde publike” janë: a) çdo vlerë monetare e Buxhetit të Shtetit, e
përcaktuar për përdorim në prokurimit publike; b) çdo vlerë monetare e buxhetit vendor, e
përcaktuar për përdorim në prokurimet publike; […]”.
III.1.9. Në Kreun VII, neni 59, pika 2, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, përcaktohet shprehimisht:
“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose
më shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga Instituti i
Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse
(si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj);
ose/dhe
a) çmimet e tregut; ose/dhe
b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të
tjera kontraktore; ose/dhe
ç) çmimet ndërkombëtare, të botuara.
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë
përllogaritjen e vlerës së kontratës”.
Ndërkohë, në Kreun IV, neni 36, pika 2, shkronja “ë”, të të njëjtës VKM, përcaktohet:
“Autoritetet kontraktore, për plotësimin e nevojave në fillim të çdo viti, deri sa të kryhen
procedurat e prokurimit, lejohen të përdorin procedurën me negociim pa njoftim, në
përputhje me pikat 3, shkronja “b”, e 5, shkronja “a”, të nenit 33, të LPP, për kontratë
shtesë me kontraktuesit e tyre të fundit, për mallrat apo shërbimet deri në një vlerë 20% të
kontratës fillestare. Fondet për këto kontrata përballohen nga fondet e vëna në dispozicion
në buxhetin e atij viti, për të njëjtin shërbim apo mall.”
III.1.10. Konkretisht, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, përllogaritja e fondit limit të
procedurave të shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike të objekteve, nga ana e autoritetit kontraktor
është kryer mbi bazë vjetore, duke përfshirë pagesat për shtesat e turnit të dytë dhe të tretë, si dhe
duke patur parasysh se paga orare e punës përllogaritet duke u bazuar në VKM-në përkatëse, për
pagën minimale në fuqi.
III.1.11. Nisur nga ankesa e paraqitur, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se, autoriteti
kontraktor në përllogaritjen e fondit limit, të procedurës së prokurimit me objekt “Shërbimi i rojeve
private”, ka respektuar dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për turnin e II-të dhe të III-të,
detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 16.7%, shpenzimet për ditët e
pushimit javor dhe ditët e festave, si dhe shpenzimet e tjera, dispozita ligjore mbi bazën e të cilave
do të hartohen ofertat e operatorëve ekonomikë, pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi, të cilat
do të shërbejnë për shqyrtimin, vlerësimin dhe kualifikimin e tyre.
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Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, vlera limit e kontratës është përllogaritur në përputhje me
dispozitat ligjore e nënligjore të sipërpërmëndura, duke sjellë si rrjedhojë, mjaftueshmërinë e fondit
për kryerjen e shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor.
Bazuar në këtë arsyetim, rezulton se pretendimi i ankimuesit “Aulona Pol 1” shpk 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 dhe nenit 23 të VKM 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
Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Aulona Pol 1” shpk për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me Nr.REF-67265-02-09-2017, me objekt
“Ofrimi i shërbimit të ruajtjes me roje civile dhe garantimi i sigurisë fizike në Degen e
Doganës Tiranë”, me fond limit 7.235.437 lekë pa tvsh, parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 06.03.2017, nga autoriteti kontraktor, Dega e Doganës Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë,
Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.254 Prot; Datë 21.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar

Anëtar

Anëtar

Anëtar

Leonard Gremshi

Hektor Balluku

Kleves Janku

Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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