REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 95/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 26.02.2016 shqyrtoi ankesat me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit “Kërkesë
për propozim” me Nr. REF-22825-02-03-2016, me objekt: “Shërbimi
i ruajtjes me roje private të Drejtorisë së Shëndetit Publik Dibër”, me
fond limit 1 953 200 (Nje milion e nenteqind e pesedhjete e tre mije e
dyqind) leke (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn
15.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik
Dibër.”
“Modifikimi i dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit.”

Ankimues:

“Snajper Security” sh.p.k
Lagja “Pjetër Budi”
Bulqizë
“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, L.8, H.10, Pall.4, Ap.3
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Shëndetit Publik Dibër
Lagja “Gjok Doçi”,
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”, i
ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010,
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“Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatorët
ekonomik ankimues, 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.2. 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.3. 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 ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 03.02.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me roje private të Drejtorisë së
Shëndetit Publik Dibër”, me fond limit 1 953 200 (Nje milion e nenteqind e pesedhjete e tre mije e
dyqind) leke
(pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn 15.02.2016, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik Dibër.
II.2. Në datën 05.02.2016, operatori ekonomik “Snajper Security” sh.p.k ka nisur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të tenderit. Konkretisht pretendohet
si më poshtë vijon:
1. Kundërshtohet numri i rojeve të përllogaritur nga autoriteti kontraktor, pasi nuk është i
mjaftueshëm për mbulimin e shërbimit [...].
2. Fondi limit nuk është i mjaftueshëm për kryerjen e shërbimit [...].
II.2.1. Në datën 11.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar
ankesën.
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II.2.2. Në datën 16.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Snajper Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Në ankesë parashtrohen të njëjtat pretendime si edhe
në autoritetin kontraktor.
II.3. Në datën 09.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
1. Numri prej 4 rojesh i përcaktuar nga autoriteti kontraktor nuk mjafton për mbulimin e
shërbimit [...].
2. Fondi limit i përllogaritur nga autoriteti kontraktor nuk mjafton për mbulimin e shërbimit
[...].
II.3.1 Në datën 11.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar
ankesën.
II.3.2. Në datën 18.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.3.3. Në datën 25.02.2016 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 207/2
prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 82 prot., datë 23.02.2016 me objekt: “Kthim përgjigje
vendimit tuaj nr. 207/1 prot., datë 18.02.2016 dhe vendimit nr. 254/1 prot., datë 19.02.2016”,
bashkëngjitur dokumentacioni mbi procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesave.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1 Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë “Snajper Security” sh.p.k dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k, sipas së cilave numri i rojeve të përllogaritur nga autoriteti kontraktor nuk është
i mjaftueshëm për mbulimin e shërbimit si dhe fondi limit është i pamjaftueshëm për kryerjen e
shërbimit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentet e tenderit, në Shtojcën 8 “Specifikimet teknike” nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar:
Nr.

Objekti i Prokurimit

Periudha në
muaj/dite

1.

Shërbimi i ruajtjes me roje
private të Drejtorisë së
Shëndetit Publik Dibër

10 muaj
(01.03.2016 –
31.12.2016)

Nr.
Rojeve
4

Nr.Vendroje

Turnet/Vendroje

1

3 turne
(T1+T2+T3)
Me 1 vendroje

Të dhënat për përgatitjen e ofertës ekonomike.
Oferta të shoqërohet me një analizë kostoje ku te jenë të përfshira:
-Shpenzimet për pagën e rojeve duke zbatuar ligjshmërine që normon Shërbimi Privat i Sigurise
Fizike për një sistemin të panderprere te punes, ditet kalendarike, ligjet, vendimet dhe udhezimet ne
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fuqi ne lidhje me pagen baze minimale mujore, llogaritjen e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore
etj..

Përshkrimi i godinës së institucionit:
1. Vendroja për Drejtoria e Shëndetit Publik Diber, Lagjia Gjok Doçi, Peshkopi, 1 (një)
vendroje, me 4 roje, per periudhen 10 muaj (01.03.2016 – 31.12.2016).
- Numri i rojeve për të realizuar shërbimin 4 roje me 1 vendroje sipas turneve.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me armë.
- Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e sherbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi.
Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
2. Vendroja për Drejtorinë e Shëndetit Publik Dibër, Lagja ”Gjok Doçi”, Peshkopi, 1 (një)
vendroje, me 4 roje, per periudhen 10 muaj (01.03.2016 – 31.12.2016).
 Kryerja e shërbimit të bëhet me 1 (nje) vendroje.
 Koha e shërbimit të jetë: 3 turne (T1+T2+T3) per cdo jave te muajit.
 Të njihet dhe të respektohet rregullorja e Institucionit gjate kohës së kryerjes së shërbimit.
 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.
III.1.2. Në nenin 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 INSTAT-i, 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
 çmimet e tregut; ose/dhe
 çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera
kontraktore; ose/dhe
 çmimet ndërkombëtare, të botuara.
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë
përllogaritjen e vlerës së kontratës.”
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 pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune e kryer midis
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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. ”
Ndërsa neni 87 “Puna në ditën e diel ose ne ditët e festave zyrtare” parashikon shprehimisht se:
Puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompensohet me një shtesë page jo
më pak se 25 për 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 javë para ose
pas kryerjes së saj.
Neni 92 i Kodit të Punës i ndryshuar parashikon shprehimisht se: Kohëzgjatja e pushimeve vjetore
është jo më pak se 4 javë kalendarike gjatë vitit të punës në vazhdim. Kur punëmarrësi nuk ka kryer
një vit pune të plotë, kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara përcaktohet në raport me
kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës.
III.1.6. 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.1.7. 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”, shpenzimet minimale për pajisjen e punonjësve të shërbimit
me uniformë të rregullt, mbështetur në urdhërin nr. 157, dt.01.04.2015 të Ministrit të Punëve të
Brendshmë “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”; shpenzimet e ndërlidhjes, si dhe
fitimin (minimal), sipas legjislacionit tatimor.
Nisur nga objekti që do të ruhet si dhe turneve të përcaktuara në dokumentat e tenderit, Komisioni i
Prokurimit Publik, konstaton se numri i rojeve për një vendroje është më i ulët se numri që duhet
faktikisht nisur nga kërkesat e autoritetit kontraktor për realizimin e shërbimit të kërkuar, në varësi
të turneve që do të kryhen. Pra kërkesa e autoritetit kontraktor që shërbimi i ruajtjes me roje në një
vendroje të realizohet me 4 punonjës shërbimi që do të punojnë 24 orë pandërprerje, është i
pamjaftueshëm, po të kihen parasysh të drejtat e punonjësve për pushim javor, festat zyrtare dhe të
drejtën për lejen e zakonshme etj.
Në varësi të kërkesave për realizimin e objektit të prokurimit dhe arsyetimit të mësipërm për numrin
e punonjëvve të nevojshëm për kryerjen e prokurimit në fjalë, autoriteti kontraktor përcakton edhe
fondin limit përkatës.
Sa parashtruar më sipër, pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Snajper Security” sh.p.k
dhe “Eurogjici Security” sh.p.k qëndrojnë.
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”, të ndryshuar, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë ankesat e operatorëve ekonomikë “Snajper Security” sh.p.k dhe “Eurogjici
Security” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt: “Shërbimi
i ruajtjes me roje private të Drejtorisë së Shëndetit Publik Dibër”, me fond limit 1 953 200
(Nje milion e nenteqind e pesedhjete e tre mije e dyqind) leke (pa TVSH), parashikuar për
t’u zhvilluar nё datёn 15.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shëndetit Publik
Dibër.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me 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 vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë “Snajper Security” sh.p.k dhe “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. 207 Protokolli; Datë 16.02.2016.
Nr. 254 Protokolli; Datë 18.02.2016.

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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