KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P 580/2014
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:

“Ndryshimin e dokumentave të procedurës së prokurimit
“Procedurë e hapur”, me objekt: “Ruajtja e sigurisë fizike të
Universitetit të Tiranës”, me fond limit 8.168.137 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 17.10.2014, nga autoriteti
kontraktor, Universiteti i Tiranës.”

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Rr. “Adem Jashari”, L.8, Pall.4, Ap.3
Tiranë

Palë e ankimuar:

Universiteti i Tiranës

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 relatorët e çështjes, z. Denis Martopullo, znj.
Vilma Kadesha, z. Muharrem Çakaj, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e
ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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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 24.09.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të
prokurimeve, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt: “Ruajtja e sigurisë
fizike të Universitetit të Tiranës”, me fond limit 8.168.137 lekë (pa TVSH), parashikuar për
t’u zhvilluar në datën 17.10.2014, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.
II.2. Në datën 29.09.2014 ka mbërritur në adresën e autoritetit kontraktor ankesa e operatorit
ekonomik “Toni Security” sh.p.k, i cili kërkon modifikimin e dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit. Konkretisht pretendohet si vijon:
1. […] Nga verifikimi i fondit limit, i publikuar në njoftimin e kontratës, konstatuam se
ky fond është i pamjaftueshëm pasi nuk ka parashikuar shpenzimet që rrjedhin nga
ligji nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” sipas të cilit, paga e
punonjësit të rolit bazë të shërbimit, të jetë minimalisht 50% më e madhe se paga
minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave […].
2. Në dokumentat e tenderit mungon informacioni mbi numrin e rojeve në një vendroje.
3. Në shtojcën 1“Formulari i çmimit”, afati i kryerjes së shërbimit është parashikuar
57 ditë, në kundërshtim me shënimin në fund të këtij formulari ku është kërkuar
preventiv dhe analizë e çmimit, parashikuar për 12 muaj.
4. Në shtojcën 11 “Termat e referencës” është kërkuar të sigurohet vend parkimi i
ndodhur përpara godinave të UT, në të cilën, do të parkohen dhe të ruhen nga
shoqëria, automjetet e institucionit dhe të punonjësve të UT-së, sipas vëndeve të
përcaktuara nga institucioni. Ky kriter duhet të hiqet ose të shtohet si vendroje, pasi
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punonjësi i shërbimit nuk mund të merret njëkohësisht me administrimin dhe ruajtjen
e parkimit dhe ruajtjen e objektit, për të cilin autoriteti kontraktor kërkon kryerjen e
detyrave përkatëse.
Gjithashtu është kërkuar ruajtja e territorit të Kopshtit Botanik me një sipërfaqe
rretj 35 hektarë, e cila është e pamundur fizikisht të ruhet me 2 vendroje. Për këtë
arsye kërkojmë të shtohen edhe dy vendroje ose një vendroje me shërbim patrullimi.
5. Në shtojcën 11 “Termat e referencës” autoriteti kontraktor ka specifikuar detyrat e
shoqërisë dhe të punonjësit të shërbimit, por nuk ka përmendur detyrat e autoritetit
kontraktor për mbrojtjen e punonjësit të shërbimit nga kushtet klimaterike; për të
siguruar ndriçimin gjatë natës; për të siguruar pastrimin e territorit në vendroje që i
bën të mundur punonjësit të shërbimit fushëpamjen përgjatë natës dhe ditës;
detyrimin e autoritetit për të siguruar rrethimin e territorit në vendroje si dhe
detyrimet e autoritetit për të siguruar pajisjet për mbrojtjen nga zjarri.
II.3. Në datën 03.10.2014, nëpërmjet shkresës nr. 2925/1 prot., autoriteti kontraktor i ka
kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar ankesën. Në këtë shkresë, autoriteti kontraktor
ka arsyetuar si më poshtë:
“Në lidhje me pretendimin e parë të ankimuesit për fondin limit […], ju sqarojmë se
autoriteti kontraktor e ka llogaritur fondin limit mbështetur në referencat ligjore të
përmendura nga ana juaj […]. Duke qenë se për një vendroje në DT janë kërkuar 4.7
punonjës, në këtë koeficient është përfshirë ndër të tjera edhe leja e pushimit vjetor.
Në lidhje me pretendimin e dytë për specifikimin e numrit të rojeve në një vendroje, ju
sqarojmë se në shtojcën 1 në Formularin e ofertës, në kolonën 3, numri i punonjësve në
total është pëcaktuar 79.9 punonjës, ndërsa në shtojcën 10 është përcaktuar se shërbimi i
ruajtjes kërkohet në 17 vendroje, me turne 24 orë, që do të thotë 79.9 punonjës për 17
vendroje, pra 4.7 roje në një vendroje.
Në lidhje me pretendimin e tretë […] sqarojmë se autoriteti kontraktor thjesht ka shpjeguar
përllogaritjen e kostos së një punonjësi për një ditë. Në njoftimin e kontratës, në formularin
e ofertës si dhe në tabelën e preventivit mujor të shpenzimeve është përcaktuar qartë se
vlera e ofertës do të ofrohet për afatin e shërbimit prej 57 ditë.
Në lidhje me pretendimi e katërt […] sqarojmë se AK gjykon se kërkesa për sigurimin e
parkimit është e domosdoshme dhe e përballueshme me një vendroje me 4.7 punonjës, gjë e
cila ndër vite është pranuar dhe realizuar nga operatorët fitues.
Në lidhje me pretendimin e pestë të ankuesit mbi detyrimet e AK-së, sqarojmë se mbështetur
në rregullat e prokurimit publik, dokumentat e tenderit japin informacion të nevojshëm për
operatorët ekonomikë në mënyrë që të vendosin nëse do të marrin pjesë ose jo në
procedurat e prokurimit. Për më tepër specifikojmë se, termat e referencës në një shërbim,
duhet të pasqyrojnë objektin, qëllimin, afatin si dhe detyrat për operatorët ekonomikë.”
II.4. Në datën 08.10.2014 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
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II.5. Në datën 14.10.2014 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik shkresa e
autoritetit kontraktor nr. 2913/2 prot., ku jepet informacion mbi hartimin e dokumentave të
tenderit dhe trajtimin e ankesës nga ana e këtij autoriteti.

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 rezulton se, nga ana e autoritetit kontraktor
është përcaktuar që, për realizimin e shërbimit, do të angazhohen 79.9 punonjës shërbimi
për 17 vendroje, të cilët do të punojnë me tre turne për 57 ditë.
Vlera e përllogaritur e kontratës së do të prokurohet është 8.168.137 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 shprehimisht: “Autoriteti kontraktor, në cdo rast, përpara
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.”
Nga informacioni dhe dokumentacioni i paraqitur nga autoriteti kontraktor rezulton se njësia
e prokurimit ka bërë analizën e kostos së shërbimit, me të gjitha zërat përkatës.
III.1.3. 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 VKM-së 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 kërkohet të realizohet me tre turne, pandërprerje
për 57 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
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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.1.4. Bazuar në legjislacionin në fuqi, kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e
shëndetësore i të punësuarit, për punëdhënësin është 16,7%.
III.1.5. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, nëse kërkohet që shërbimi të kryhet me armë zjarri, 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.
Nisur nga sa më sipër cituar si dhe duke marrë në konsideratë nevojat e autoritetit
kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se vlera limit e kontratës, e përllogaritur
nga autoriteti kontraktor, mjafton për kryerjen e shërbimit të kërkuar dhe është në përputhje
me përcaktimet ligjore e nënligjore të sipërpërmendura.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k për mungesën e
informacioni mbi numrin e rojeve në një vendroje, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës” dhe në Shtojcën 10 “Shërbimet dhe grafiku i
ekzekutimit”, është parashikuar që shërbimi i ruajtjes do të realizohet në 17 vendroje me tre
turne dhe 79.9 punonjës shërbimi.
Për pasojë Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se informacioni dhe kërkesat e përcaktuar
si më sipër, lidhur me kryerjen e shërbimit të ruajtjes me roje të objekteve të Universitetit të
Tiranës, nuk krijojnë konfuzion tek ofertuesit për përgatitjen e ofertave të tyre. Të gjitha të
dhënat e autoritetit kontraktor janë të qarta kur thuhet se shërbimi do të realizohet në të 17
vendrojet me tre turne dhe numri total i punonjësve të shërbimit do të jetë 79.9.
Rrjedhimisht numri i rojeve në një vendroje është 4.7 roje, informacion i dhënë edhe në
përgjigjen e kthyer ankimuesit nga autoriteti kontraktor.
Përsa parashtruar më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin se në shtojcën 1“Formulari i çmimit”, afati i kryerjes së
shërbimit është parashikuar 57 ditë, në kundërshtim me shënimin në fund të këtij formulari
ku është kërkuar preventiv dhe analizë e cmimit, parashikuar për 12 muaj, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
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III.3.1 . Në Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, kolona 6 “Afati në ditë”, shërbimi i ruajtjes
fizike me roje të objekteve të UT-së është përcaktuar 57 ditë. Në këtë shtojcë rezulton se
autoriteti kontraktor ka sqaruar si vijon:
“Operatorët ekonomikë, krahas formularit të mësipërm, duhet të paraqesin preventivin
mujor të shpenzimeve me formën si më poshtë dhe analizën e çmimit me përllogaritjet
konkrete për koston e shërbimit të ofruar për një punonjës për një ditë [(lekë/muaj x 12
muaj)/365 ditë], ku të përfshihen të gjitha detyrimet sipas legjislacionit në fuqi.
Mosparaqitja e këtij preventivi, analizës së çmimit dhe ofertimi nën koston minimale ligjore,
përbën shkak për skualifikimin e operatorëve ekonomikë.”
Edhe në Preventivin mujor të shpenzimeve, po këtu, çmimi neto pa tvsh është kërkuar të
plotësohet për 79.9 roje për 57 ditë.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se sqarimi i dhënë nga autoriteti kontraktor
[(lekë/muaj x 12 muaj)/365 ditë] nuk krijon konfuzion për periudhën e shërbimit por
ndihmon operatorët ekonomikë në llogaritjet që duhet të bëjnë lidhur me koston mesatare të
një punonjësi në një ditë, dhe që shërben për vendosjen e ofertuesve në kushte të barabarta
me qëllim vlerësimin dhe krahasimin e drejtë të ofertave, në përputhje edhe me nenin 2 të
LPP-së.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për kërkesat e autoritetit kontraktor përsa i
përket termave të referencës, Komisioni i Prokurimit Publik vëren:
III.4.1. Në nenin 23, pika 1 të LPP-së, është përcaktuar: “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 te 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.” Ndërsa sipas rregullave të prokurimit
publik për “Kontratat e shërbimeve”, “Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në
termat e referencës, ku përfshihen objekti, qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të
shërbimit që do të kryhet.”
III.4.2. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit rezulton se në Shtojcën 11 “Termat e
referencës”, autoriteti kontraktor ka përcaktuar se objekti i prokurimit ka të bëjë me ofrimin
e shërbimit të rojeve civile fikse, për të garantuar sigurinë fizike për Universitetin e Tiranës,
Rektoratin, Fakultetet, duke specifikuar qartësish edhe detyrat e rojeve. Njëkohësisht në
Shtojcën 10 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” janë përcaktuar vendrojet përkatëse, në të
cilat shërbimi do të realizohet me tre turne pa ndërprerje edhe për ditët e pushimit javor dhe
festave zyrtare.
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 ngushtë me natyrën dhe përbërësit e shërbimit
objekt kontrate, pra duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të
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rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar dhe duke krijuar kushte për
konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve.
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor ka dhënë
sqarime të hollësishme për shërbimin që do të kryejnë punonjësish e shërbimit në 17
vendroje fikse, të cilat janë të vendosura kryesisht në porta. Informacioni i dhënë nga
autoriteti kontraktor është i detajuar në të gjithë elementët e saj, duke qënë i saktë për
detyrat që do të kryejnë punonjësit e shërbimit në objektet e prokurimit që do të merren në
ruajtje.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit 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 “Toni Security” sh.p.k
për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt: “Ruajtja e sigurisë
fizike të Universitetit të Tiranës”, me fond limit 8.168.137 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 17.10.2014, nga autoriteti kontraktor,
Universiteti i Tiranës.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë procedurën e prokurimit.
3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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