KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt vendim
VENDIM
K.P.P 629/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.12.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Ankimues:

Modifikimin e dokumentave të procedurës së prokurimit “Kërkesë për
propozim” me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurimit fizik të objekteve
që ka në administrim Spitali Rajonal Durrës për 14 ditë”, me fond limit
938.268 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar më datë 12.12.2014
nga autoriteti kontraktor, Spitali Rajonal Durrës.
“Eurogjici Security” sh.p.k
Rr.“Adem Jashari”, Lagj. 8, Pall. 4, Ap. 3, Tiranë

Palë e ankimuar:

Spitali Rajonal Durrës
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. Gentian Këri, shqyrtoi
parashtrimet me shkrim të ankimuesit 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 19.11.2014 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 938.268 lekë (pa
TVSH), parashikuar për tu zhvilluar në datën 01.12.2014.
II.2. Në datën 25.11.2014 operatori ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka paraqitur ankesë prnë
autoritetit kontraktor ku kërkon modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit. Në mënyrë të përmbledhur pretendohet si më poshtë:
1. “Në datën 10.07.2014 autoriteti kontraktor Spitali Rajonal Durrës zhvilloi procedurën e
prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Blerje e shërbimit të ruajtjes me roje
private” me fond 9.559.396 lekë (pa TVSH). Kjo procedurë u anulua nga Komisioni i
Prokurimit Publik me anë të vendimit 532/2014, datë 17.09.2014. Arsye e anulimit ishte
se autoriteti kontraktor nuk kishte përcaktuar numrin e rojeve që i nevojiteshin për
vendroje. Në fund të vendimit KPP i kërkonte autoritetit kontraktor: “Autoriteti

2

kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit dhe në rishpalljen e saj të korrigjojë
shkeljet e konstatuara nga Komsioni i Prokurimit Publik.”
Në datën 08.10.2014 nga autoriteti kontraktor Spitali Rajonal Durrës rihapet procedura
e prokurimit 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), [...] por
autoriteti kontraktor sërish nuk e kishte zbatuar vendimin nr. 532/2014 të KPP-së, pasi
në një pjesë të DST-ve kërkohej 44 roje ndërkohë që në pjesë të tjera të DST-ve
kërkoheshin 49.29 roje. Në përgjigje të ankesës për këtë procedurë, me vendimin
584/2014, datë 30.10.2014 KPP-ja vendosi të anuloje procedurën e prokurimit dhe me
rihapjen e saj autoriteti kontraktor Spitali Rajonal Durrës të mbante parsasysh detyrat e
KPP-së në lidhje me saktësimin e numrit të rojeve.
Në datën 20.11.2014 vumë re se autoriteti kontraktor kishte rishpallur procedurën e
prokurimit edhe njëherë. Nga verifikimi i kritereve vumë re se autoriteti kontraktor nuk
kishte ndërmarrë asnjë veprim për të saktësuar numrin e rojeve nga 44 në 49.29
punonjës shërbimi sipas vendimit të KPP-së, duke favorizuar pa të drejtë shoqërinë që ka
në ruajtje objektin në fjalë, e cila e ka fituar tenderin nëpërmjet procedurave me
nogociim pa shpallje.
2. Autoriteti kontraktor në përllogaritjen e fondit limit nuk ka marrë parasysh detyrimet
ligjore dhe numrin e rojeve për secilën vendroje [...]. Për këtë arësye kërkojmë
rillogaritjen e fondit limit.
3. Autoriteti kontraktor e ka kërkuar shërbimin që të ofrohet për 14 ditë deri në 31.12.2014,
por nuk ka marrë parasysh se për 14 ditë nuk mjaftojnë vetëm afatet e ankimimit në
autoritetin kontraktor dhe KPP. Për këtë arsye duhet të shpallet procedura e shërbimit
me roje për vitin 2015 [...].

II.3. Në datën 01.12.2014 autoriteti kontraktor ka bërë modifikimin e dokumentave të tenderit në
sistemin elektronik të prokurimeve dhe ka shtyrë datën e zhvillimit të procedurës nga data
01.12.2014 në datën 12.12.2014.
II.4. Në datën 03.12.2014 ka mbërritur në adresën e ankimuesit shkresa nr. 1933/1 prot., e
autoritetit kontraktor me objekt: “Kthim përgjigje”, nëpërmjet të cilës ankimuesi sqarohet in
lidhur me numrin e rojeve të kërkuara për kryerjen e shërbimit.
II.5 Në datën 05.12.2014 operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime si në autoritetin kontraktor.
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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 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.1.1 Në dokumentat e 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 45 (dyzetepesë)
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), Turni I dhe II.
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), Turni I, 40 orë
në jave dhe gëzon të gjitha pushimet si punonjësit e Administratës.
-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.
III.1.2 Referuar informacionit të mësipërm të autoritetit kontraktor, si dhe referuar ankesës së
operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., Komisioni i Prokurimit Publik, përllogariti
numrin e punonjësve të shërbimit dhe konstatoi se në total numri i punonjësve të nevojshëm për
kryerjen e shërbimit është 49.29 ( 9 vendroje me tre turne, ku numri i rojeve është 5
roje/vendroje, pra 45 punonjës, që do tu shtohen edhe punonjësit që do punojnë në vendrojen me
dy turne, 3.2 roje, dhe një turn 1.09 roje), ndërkohë që autoriteti është shprehur për 45 punonjës.
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III.1.3 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
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.1.4 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 ka përllogaritur gabim numrin e
punonjësve të cilët nevojiten për kryerjen e shërbimit objekt kontrate. Dokumentat e 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. Për këtë arësye, autoriteti
kontraktor duhet të saktësojë në shtojcat 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” dhe 11
“Termat e referencës” të dokumentave të tenderit, numrin e punonjësve që nevojiten për
kryerjen e këtij shërbimi nga 45 punonjës në 49.29 punonjës shërbimi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk qëndron.
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Gjithashtu, lidhur me këtë cështje, konstatohet se autoriteti kontraktor në mënyrë të përsëritur
nuk ka zbatuar vendimet KPP 532/2014 dhe KPP 584/2014 të Komisionit të Prokurimit Publik,
gjë që ngarkon me përgjegjësi njësinë e prokurimit, pasi ka sjellë si pasojë zvarritjen e
procedurës së prokurimit në fjalë dhe anulimin e saj.
Në rast të përsëritjes së të njëjtit qëndrim nga ana e Autoritetit Kontraktor, KPP-ja do t’i
propozojë Agjencisë së Prokurimit Publik marrjen e masave administrative ndaj personave
përgjegjës për mangësitë e konstatuara, që kanë sjellë si pasojë anulimin e përsëritur të
procedurës së prokurimit.
III.2 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.2.1 Në dokumentat e tenderit është përcaktuar se Fondi limit i vënë në dispozicion për
kryerjen e këtij shërbimi është 938.268 lekë pa TVSH, për afatin kohor 14 ditë. Shërbimi do të
kryhet në 9 v/roje 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 me 5 roje /vendroje; me 3.2 roje në
1 vendroje me dy turne (I, II) për të gjitha ditët kalendarike dhe në 1 vendroje me një turn (I)
vetëm për ditët e punës me 1.09 roje/vendroje.
III.2.2 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.”
III.2.3. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g” është
përcaktuar se: “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.” Ndërsa sipas VKMsë nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, “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 (njëzet 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”.
Duke qenë se shërbimi i ruajtjes me rojë kërkohët të realizohet panderprerje me tre turne në 9
v/roje dhe dy turne në 1 v/roje për 14 ditë, detyrimisht punonjësit duhen paguar për shtesat e
turnit të dytë dhe të tretë, bazuar në nenin 81 të “Kodit të Punës”, ku parashikohet shprehimisht:
“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
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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.2.4. Bazuar në legjislacionin në fuqi, kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e
shëndetësore i të punësuarit, për punëdhënësin është 16,7%.
III.2.5. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshiren 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.
Nisur nga përcaktimet e mësipërme ligjore e nënligjore Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
vlera limit e kontratës, e përllogaritur nga autoriteti kontraktor, nuk mjafton për kryerjen e
shërbimit të kërkuar.
Për pasojë, duke qenë se ligjërisht dhe 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 përllogarisë fondin limit në
përputhje me konstatimet e mësipërme.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. 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, 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.
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
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rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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 për 14 ditë”, me
fond limit 938.268 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar më datë 12.12.2014 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. 1874 Prot;
Datë 05.12.2014 ;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
Punoi;M.Aliaj
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