KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P 106/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 06.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-6803602-16-2017 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private”, me fond limit limit 1,870,019.41
lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën
27.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Apelit
Tiranë.

Ankimues:

“Start 2000” sh.p.k
Rruga “Budi”, Nr.19, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Gjykata e Apelit Tiranë
Blv.Zhan D’ark , 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. 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, 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
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 datën 16.02.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-68036-02-16-2017 me objekt:
“Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private”, me fond limit limit 1,870,019.41
lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën 27.02.2017, nga autoriteti kontraktor,
Gjykata e Apelit Tiranë.
II.2. Në datën 22.02.2017 operatori ekonomik “Start 2000” 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:
-

Nr.

Koeficienti i përcaktuar nga ju është i pamjaftueshëm për realizimin e shërbimit të
kërkuar pasi për periudhën prej 19.02.2017-31.12.2017 dhe grafiku i shërbimit dhe
ekzekutimit jeni shprehur konkretisht :
Objekti i Prokurimit

Periudha

Nr. Rojeve

Nr.Vendroje

Turnet/Vendroje
2

në dite
1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike, me roje private, të
Gjykates te Apelit Tirane nga
ora 1600 -0800 ne ditët e punës
dhe 24 ore në ditët e shtuna të
diela dhe Festa.

19.02.2017
31.12.2017

3.5

1

1 (T2+T3) per
ditet e punes dhe
1 (T1+T2+T3) ne
ditet e pushimit
dhe ditet e festave
zyrtare

Për të llogaritur koeficientin duhet ti referohemi ditëve të punës, pushimeve në ditë feste dhe
të shtuna të diela dhe lejes së zakonshme që për operatorin tonë ky koeficient është 3.9.
-

Në DT Kapacieti Finaciar pika 4 është kërkuar deklaratë për gjendjen finaciare në
banka 5 ditë para. Nisur nga praktika e APP për DST kjo pikë nuk përdoret ose në
rastet kur kërkohet ka afat prej 28 ditësh nga hapja e proocedurës si kërkesë për
kualifikim. Sa më sipër kërkojmë nga AK të ndryshojë koeficientin duke bërë
korigjimet në DT si dhe të hiqet kërkesa për deklaratën e gjendjes finaciare.

II.3. Në datën 23.02.2017, me shkresën nr. 829/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Start
2000” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.4. Në datën 24.02.2017 pala ankimuese “Start 2000” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 27.02.2017 autoriteti kontraktor ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës
së prokurimit përkatësisht me hapjen e ofertave.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr.716 prot., datë 01.03.2017 protokolluar me tonën me nr.293/2 datë
01.03.2017 me objekt “Dërgohet 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 relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Start 2000” sh.p.k se
“Koeficienti i përcaktuar nga ju është i pamjaftueshëm për realizimin e shërbimit të kërkuar”
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
Procedura e prokurimit: - Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike, me roje private, të Gjykates
Apelit Tirane nga ora 1600 -0800 ne ditët e punës dhe 24 ore në ditët e shtuna të diela dhe
Festa
Fondi limit: 180 531 lekë pa TVSH
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Nr.

Objekti i Prokurimit

Fondi limit
mujor pa TVSH

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike,
me roje private, të Gjykates Apelit
Tirane nga ora 1600 -0800 ne ditët e
punës dhe 24 ore në ditët e shtuna të
diela dhe Festa

180 531 lekë

Periudha në
dite
Nga lidhja e
kontrates

Nr. Rojeve

3.5

Shenim
Operatorët ekonomik duhet të plotësojne ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe
fondin limit mujor të përcaktuar në tabelën e dokumentave standarte të tenderit.
- Numri i rojeve për të realizuar shërbimin 3.5 roje me 1 vendroje sipas turneve.
III.1.2. Në shtojcën 10 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Shërbimi që kërkohet:
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike, me roje private, të Gjykates te Apelit Tirane nga ora
1600 -0800 ne ditët e punës dhe 24 ore në ditët e shtuna të diela dhe Festa .
Nr.

Objekti i Prokurimit

Periudha
në dite

1.

Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike, me roje private, të

19.02.2017
-

Nr. Rojeve

Nr.Vendroje

3.5

1

Turnet/Vendroje

1 (T2+T3) per
ditet e punes dhe
4

Gjykates te Apelit Tirane nga
ora 1600 -0800 ne ditët e punës
dhe 24 ore në ditët e shtuna të
diela dhe Festa.

31.12.2017

1 (T1+T2+T3) ne
ditet e pushimit
dhe ditet e festave
zyrtare

Afatet e ekzekutimit, janë nga lidhja e kontrates deri më 31.12.2017
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.”
Në nenin 46, pika 1 të ligjit të mësipërm parashikohet shprehimisht:
“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
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muaj, të kryera gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind
e njëzet e shtatë) lekë”.
III.1.6. Referuar “Kodit të Punës” e më konkretisht:
Neni 81 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Shtesa mbi pagë ”
“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%”,
Neni 82 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Koha javore e punës”
Me kohëzgjatje javore të punës kuptohet koha e punës e kryer nga e hëna në mëngjes ora 0
deri të dielën e ardhshme ora 2400. Në nenin 83 të “Kodit të Punës”, është parashikuar:
« Kohëzgjatja normale e javës së punës është jo më shumë se 40 orë. Ajo përcaktohet me
vendim të Këshillit të Ministrave, në kontratën kolektive ose në kontratën individuale të
punës”.
Neni 85 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Pushimi javor”
1) Pushimi javor është jo më pak se 36 orë, prej të cilave 24 orë pa ndërprerje.
2) Pushimi javor përfshin ditën e diel.
3) Pushimi javor nuk është i pagueshëm.
4) Përjashtimet rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
Neni 86 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Ditët e festave zyrtare”
1) Si rregull ndalohet puna në ditët e festave zyrtare.
2) Punëmarrësi gëzon të drejtën e pagës në ditët e festave zyrtare.
Kur dita e festës zyrtare bie në ditët e pushimit javor, pushimi shtyhet ditën e hënë.
3) Përjashtimet për të punuar në ditët e festave zyrtare përcaktohen me vendim të Këshillit të
Ministrave ose në kontratën kolektive.
Në 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.”;
Neni 92 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Pushimet vjetore/Kohëzgjatja”
1) Kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara përcaktohen me kontratën kolektive ose me
kontratën individuale të punës.

6

2) Kohëzgjatja e pushimeve vjetore është jo më pak se 4 javë kalendarike gjatë vitit të punës
në vazhdim.
3) 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. Periudhat e
paaftësisë së përkohshme në punë, konsiderohen si kohë pune.
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 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.”
Komisioni gjykon se fryma dhe qëllimi i ligjit është të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve
ekonomikë në procedurat e prokurimit, të sigurojë një trajtim të barabartë të tyre ndaj,
kërkesat e vendosuara nga autoriteti kontraktor duhet të jenë pikërisht në funksion të këtyre
parimeve.
Nisur nga objekti që do të ruhet, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se kërkesa e
autoritetit kontraktor që shërbimi i ruajtjes të realizohet në një vendroje me 3.5 punonjës
shërbimi që do të punojnë në ditët e punës 16 ore (turni dyte dhe i trete) si dhe 24 orë në ditët
e pushimit dhe festave zyrtare është i mjaftueshëm, pasur parasysh të drejtat e punonjësve për
pushim javor, festat zyrtare dhe të drejtën për lejen e zakonshme etj, parashikuar në Kodin e
Punës si më sipër cituar.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Start” sh.p.k nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Start 2000” sh.p.k për heqjen e
kriterit “Deklaratë për gjendjen finaciare në banka 5 ditë para. Nisur nga praktika e APP për
DST kjo pikë nuk përdoret ose në rastet kur kërkohet ka afat prej 28 ditësh nga hapja e
proocedurës si kërkesë për kualifikim. Sa më sipër kërkojmë të hiqet kërkesa për deklaratën e
gjendjes finaciare”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
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III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” gërma a “Kapaciteti ekonomik dhe
financiar” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më
poshtë:
a) Deklaratë për gjendjen financiare nga një ose me shumë banka, lëshuar jo më parë
se 5 ditë nga data e hapjes së ofertave, që verteton se operatori ekonomik pjesëmarrës
duhet të ketë një vlerë prej 181614, 10% te vleres se fondit limit.
III.2.1. 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, gërma c) gjendja ekonomike e
financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare
për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet
vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të
pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe,
në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që
do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është
i mundur.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e
tenderit..”
III.2.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike e organizative,
makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur,
si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në këtë
kuptim, referuar dispozitave ligjore të sipërcituara, për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet ekonomike dhe financiare,
në përputhje dhe në përpjestim me volumin e kontratës objekt prokurimi, në mënyrë që të
krijojë bindjen dhe sigurinë për realizimin me sukses të kontratës. Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se vendosja e kërkesës mbi paraqitjen e një deklarate për gjëndjen financiare të
ofertuesve e cila të jetë lëshuar jo më parë se 5 ditë nga data e hapjes së ofertave është në
përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara.
Sa 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, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
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miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, të ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Start 2000” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-68036-02-16-2017 me
objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private”, me fond limit limit
1,870,019.41 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën 27.02.2017, nga
autoriteti kontraktor, Gjykata e Apelit Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 293 Protokolli; Datë 24.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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