REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 587/2014
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:

Ndryshimi i dokumenteve të procedurës së prokurimit “Procedurë e
Hapur” me objekt: “Shoqërimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit
me roje të kategorisë 1.3.A., Qarku Lezhë”, me fond limit 1.031.616
lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar më datë 27.10.2014 nga
autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare.

Ankimues:

“2LX” sh.p.k
Lagja “Beslidhja”, Godina përballë Gjykatës, kati i II-të, Lezhë.

Palë e ankimuar:

Posta Shqiptare Sh.a.
Rruga “Reshit Çollaku”, 1001, 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.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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, z. Denis Martopullo,
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, i cili e ka
refuzuar 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 percaktuara në ligjin nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
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 03.10.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të
prokurimeve, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Shoqërimi i
ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A., Qarku Lezhë”, me fond
limit 1.031.616 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar më datë 27.10.2014 nga
autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare.
II.2. Në datën 08.10.2014 operatori ekonomik ankimues “2LX” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar:
1. Pikat “2.3.3”, “2.3.5”, “2.3.7” dhe “2.3.8” të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit ku,
sipas tij, njësia e prokurimit, gjatë hartimit të DT, nuk ka pasqyruar ndryshimet e sjella
nga Ligji nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” hyrë në fuqi në datën
23.08.2014.
2. Përllogaritjen e fondit limit të kësaj procedure prokurimi pasi, sipas tij, referuar Ligjit nr.
75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g” ku 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.” dhe
VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, ku
përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë
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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.[…]”, ky fond nuk është i mjaftueshëm për
kryerjen e këtij shërbimi.
II.3. Në datën 10.10.2014, nëpërmjet shkresës nr. 3622/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën.
II.4. Në datën 20.10.2014 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, duke kundërshtuar përllogaritjen e fondit limit të kësaj procedure prokurimi pasi,
sipas tij, referuar Ligjit nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma
“g” ku 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.”
dhe VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, ku
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.[…]”, ky fond nuk është i mjaftueshëm për kryerjen e këtij
shërbimi.
II.5. Në datën 27.10.2014 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës dhe dokumentacionin që disponon në lidhje me procedurën e
mësipërme të prokurimit,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit përsa i përket fondit limit, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.1.1. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, Shtojca 10 “Shërbimet dhe grafiku i
ekzekutimit”, rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar se, për realizimin e
shërbimit, do të angazhohen 3 (tre) punonjës shërbimi me licencë të kategorisë 1.3.A., të
cilët do të kryejnë shërbimin në 3 (tre) vendroje (Qendër Filiali 1 roje, Dega Laç 1 roje,
Dega Mirditë 1 roje).
Vlera e fondi limit të procedures së prokurimit është përllogaritur 1.031.616 lekë (pa
TVSH).
III.1.2. 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.”
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III.1.3. 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.1.4. 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.1.5. 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%”, 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 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.1.6. 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.1.7. 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” dhe Urdhërit të Ministrit të Punëve të
Brendshme nr. 155, dt. 29.05.2014 “Për disa ndryshime në Urdhërin e Ministrit të Rendit
Publik nr.1491, datë 21.06.2001 “Për pajisjen e shoqërive të ruatjes dhe sigurisë fizike me
armatim, municion dhe mjete speciale”; shpenzimet minimale për pajisjen e punonjësve të
shërbimit me uniformë të rregullt, mbështetur në urdhërin nr.1490, dt.21.06.2001 të
Ministrit të Rendit Publik “Për përcaktimin e uniformës së punonjësve të sh.r.s.f-ve”;
shpenzimet e ndërlidhjes si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit tatimor.
Për pasojë, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, vlera limit e kontratës nuk mjafton për
kryerjen e shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor, në përputhje me përcaktimet ligjore
e nënligjore të sipërpërmëndura. Në këto kushte autoriteti kontraktor duhet të anulojë
procedurën e prokurimit.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit 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
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “2LX” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt: “Shoqërimi i ruajtjes së
objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A., Qarku Lezhë”, me fond limit
1.031.616 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar më datë 27.10.2014 nga
autoriteti kontraktor, Posta Shqiptare.
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 konstatimet 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 operatori
ekonomik “2LX” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1686 Protokolli; Datë 20.10.2014

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Vilma Kadesha

Anëtar
Denis Martopullo

Anëtar
Muharrem Çakaj

Anëtar
Hektor Muçaj

Kryetar
Denar Biba
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