REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 110/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Juliana Hoxha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 02.03. 2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Procedurë e Hapur”, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe i
sigurisë fizike, i 2 (dy) ndërtesave të Bibliotekës Kombëtare dhe
ambjenteve rreth saj”, me nr. REF-22903-02-04-2016, me fond
limit 3.687.389 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 29.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Biblioteka Kombëtare.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k.
Rr. “Adem Jashari”, Lgj.8, H.10, Ap.3, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Biblioteka Kombëtare
Sheshi “Skënderbej”, 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 miratimin e rregullave të 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,
Vëren:
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 05.02.2016 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe i sigurisë fizike, i 2 (dy)
ndërtesave të Bibliotekës Kombëtare dhe ambjenteve rreth saj”, me nr. REF-22903-02-04-2016,
me fond limit 3.687.389 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 11.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e kualifikimit e
konkretisht:
[...]
Vumë re se disa kritere ishin të paligjshme dhe joproporcionale me objektin e prokurimit dhe
konkretisht:
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1. Kriteret e veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 8, në të cilën kërkohet: “
Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, shoqëruar dhe me listën
emërore, ku jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë ku minimalisht kërkohet që
operatori ekonomik minimumi të ketë:
Sallë Operative (Drejtimi) me 2(dy) punonjës me detyrë operator, 8 (tetë) punonjës të
çertifikuar për ushtrim profesioni, 2(dy) përgjegjës shërbimi, 2 (dy) grupe të gatshme, 2
(dy) armë brezi pistolete, jo më pak se 8 (tetë) shkopinj gome dhe 8 (tetë) pranga
lidhëse”.
Në lidhje me kriterin për 2 punonjës shërbimi shoqëria jonë gjykon se për autoritetin
është e rëndësishme të vërtetojë se operatori ekonomik disponon kapacitete teknike, në
rastin konkret punonjës shërbimi, mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë kontratën
objekt i këtij prokurimi. Përcaktimi i përgjegjësve të shërbimit, grupeve të gatshëm apo të
operatorëve të sallës kanë të bëjnë me organizimin e brendshëm të shoqërisë dhe
përcaktime të tilla nuk i shërbejnë qëllimit për të cilin vendoset kriteri[...].
Çertifikatat e punonjësve të lëshuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës nuk
përcaktojnë emërtesë të ndryshme përveçse “punonjës shërbimi”. Vetë shoqëria
(Drejtuesi teknik) mund të caktojë një punonjës shërbimi në detyra të ndryshme sipas
nevojave, kështu një punonjës shërbimi mund të ushtrojë detyrën e përgjegjësit të
shërbimit apo grupit të gatshëm.
Ky kriter duhet hequr pasi bie ndesh me Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, Kreu III, Menaxhimi i shërbimeve,
shkronja A. Organizimi dhe drejtimi i SHPSF, pikat 3, 5 dhe 6[…]
Nga sa më sipër del qartë se më parë duhet lidhur kontrata dhe më pas është detyrë e
Drejtuesit teknik që përgjigjet për organizimin e shërbimit të vendosë një punonjës në
detyrë e caktuar siç mund të jetë ajo e përgjegjësit të shërbimit apo e rojes statike për
ruajtjen e objektit[…]
Nga sa më sipër nuk mund të kërkohet qysh në këtë fazë përgjegjësi i shërbimit […]
Referuar dispozitave ligjore (VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5/b, si edhe Udhëzimit nr. 157, datë
01.04.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, Kreu III, gërma “A”,
pika 9) ku përcaktohet: “Veprimtaria e SHPSF-së për ruajtjen e objekteve, personave,
veprimtarive social-kulturore, fetare e sportive dhe për sigurimi i vlerave monetare gjatë
transportit realizohet nëpërmjet organizimit të shërbimit, për:
a) ruajtjen fizike, roje objekti;
b) truprojë për ruajtjen e personave;
c) ruajtjen objekteve me përdorim të sistemeve elektronike;
d) operator në qendrën e kontrollit;
e) grup punonjësish jo më pak se 3 (tre) për verifikimin e sinjaleve elektronike për
objektet që janë të lidhura me sisteme elektronike;
f) grup punonjësish shërbimi jo më pak se 5 (pesë) për shoqërimin e vlerave gjatë
transportit;
h) shoqërues i qenit të shërbimit;[…],
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organizimi i shërbimit bëhet pasi është nënshkruar kontrata dhe për rrjedhojë nuk duhet
të kërkohet përgjegjës që në këtë fazë të procedurës.
Gjithashtu edhe KPP në lidhje me këtë kriter ka mbajtur të njëjtin qëndrim, ndaj sa më
sipër kriteri për përgjegjës duhet të hiqet.
2. Kriteret e veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 8, në të cilën kërkohet: “
Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, shoqëruar dhe me listën
emërore, ku jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë ku minimalisht kërkohet që
operatori ekonomik minimumi të ketë:
Sallë Operative (Drejtimi) me 2(dy) punonjës me detyrë operator, 8 (tetë) punonjës të
çertifikuar për ushtrim profesioni, 2(dy) përgjegjës shërbimi, 2 (dy) grupe të gatshme, 2
(dy) armë brezi pistolete, jo më pak se 8 (tetë) shkopinj gome dhe 8 (tetë) pranga
lidhëse”.
Kriteri për dy grupe të gatshme është i ekzagjeruar dhe joproporcional me objektin e
prokurimit, pra shërbimi që kërkon A-K është shërbim me roje statike dhe jo shërbim me
sinjal alarmi.
[...]
Referuar dispozitave ligjore (Udhëzimit nr. 157, datë 01.04.2015 “Për funksionimin e
shërbimit privat të sigurisë fizike”, Kreu III, gërma “A”, pika 9) […], grupi i gatshëm
shërben për verifikimin e sistemeve të alarmeve për rrjedhojë nuk duhet të kërkohet në
këtë procedurë e cila ka për objekt ruajtjen e objektit me roje statike, por edhe sikur të
pranojmë kriterin sit ë ligjshëm, numri prej jo më pak se dy grupe të gatshme është i
ekzagjeruar dhe në shpërpesëtim me objektin e tenderit, pasi për objektin është mëse i
mjaftueshëm 1 grup i gatshëm.
3. Shtojca 9-Specifikimet teknike, përcaktohet: “Për të mbuluar shërbimin në dy ndërtesat e
Bibliotekës Kombëtare sipas orarit të shërbimit të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor për
periudhën nga data 01.04.2016 - 31.12.2016 (Konform legjislacionit në fuqi), nevojiten
8 (tetë) punonjës shërbimi me detyrë roje objekti”.
Numri prej 8 punonjësisht nuk mjafton për kryerjen e shërbimit. Konkretisht numri i
punonjësve duhet të jetë […] për secilën vendroje me shërbim 24 orësh 4.82 roje, dhe jo
4 roje sikundër e ka përrlogaritur A-K.
Për sa më sipër kërkojmë rritjen e numrit të rojeve.
4. Fondi limit i përllogaritur nga AK nuk mjafton për mbulimin e shërbimit. Konkretisht
fondi limit duhet të jetë [...], më i lartë se ai i parashikuar nga autoriteti kontraktor, pasi
fondi limit prej 3.687.389 lekë pa TVSH nuk mjafton për mbulimin e shërbimit.
Për sa më sipër kërkojmë rritjen e fondit limit.
Si përfundim kërkojmë:
1. Pezullimin e procedurës deri në shqyrtimin e plotë të ankesës;
2. Heqjen e kritereve të paligjshme;
3. Rritjen e numrit të rojeve;
4. Rritjen e fondit limit;
5. Dërgimin pranë selisë së shoqërisë sonë, të një kopje të vendimit [...]
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II.3. Në datën 15.02.2016 me shkresën nr. 35/1 prot., autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues duke e refuzuar ankesën.
II.4. Në datën 17.02.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke pretenduar modifikimin e dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt shqyrtimi.
Në ankesën e paraqitur pranë KPP, operatori ekonomik ankimues në lidhje me pretendimin e
parë për përgjegjësit e shërbimit ka kërkuar që ky kriter duhet të hiqet ose minimalisht të
kërkohet 1 përgjegjës.
II.5. Në datën 18.02.2016, nëpërmjet shkresës me nr.45 prot., datë 18.02.2016, me objekt:
“Dërgohet informacion”, si edhe në datën 22.02.2016, nëpërmjet shkresës me nr. 47/1 prot., datë
22.02.2016, me objekt: “Kthim përgjigje”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “Eurogjici
Security” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për modifikimin
e kriterit për përgjegjësin e shërbimit, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Nga verifikimi i dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit rezulton se
autoriteti kontraktor në Shtojcën 7, Kapaciteti teknik dhe profesional, ka përcaktuar kriterin:
“Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë, shoqëruar dhe me listën
emërore, ku jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë ku minimalisht kërkohet që operatori
ekonomik minimumi të ketë:
Sallë Operative (Drejtimi) me 2 (dy) punonjës me detyrë operator, 8 (tetë) punonjës të
çertifikuar për ushtrim profesioni, 2 (dy) përgjegjës shërbimi, 2 (dy) grupe të gatshme, 2 (dy)
armë brezi pistolete, jo më pak se 8 (tetë) shkopinj gome dhe 8 (tetë) pranga lidhëse”.
III.1.2. Në nenin 28, pika 5 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht:
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
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c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në
dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën”.
III.1.3. Operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. në ankesën e tij pretendon së në
Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 “Për funksionimin e
shërbimit privat të sigurisë fizike”, Kreu III, gërma “A”, pika 9, përcaktohet: “Veprimtaria e
SHPSF-së për ruajtjen e objekteve, personave, veprimtarive social-kulturore, fetare e sportive
dhe për sigurimi i vlerave monetare gjatë transportit realizohet nëpërmjet organizimit të
shërbimit, për:
a) ruajtjen fizike, roje objekti;
b) truprojë për ruajtjen e personave;
c) ruajtjen objekteve me përdorim të sistemeve elektronike;
ç) operator në qendrën e kontrollit;
d) grup punonjësish jo më pak se 3 (tre) për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet që
janë të lidhura me sisteme elektronike;
dh) grup punonjësish shërbimi jo më pak se 5 (pesë) për shoqërimin e vlerave gjatë transportit;
ë) shoqërues i qenit të shërbimit; duke e cituar atë jo të plotë siç është përcaktuar në
legjislacionin përkatës duke mos përshkruar që në të është edhe pika “e” përgjegjësi i shërbimit,
pasi në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 “Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, Kreu III, gërma “A”, pika 9, përcaktohet:
“Veprimtaria e SHPSF-së për ruajtjen e objekteve, personave, veprimtarive social-kulturore,
fetare e sportive dhe për sigurimi i vlerave monetare gjatë transportit realizohet nëpërmjet
organizimit të shërbimit, për:
a) ruajtjen fizike, roje objekti;
b) truprojë për ruajtjen e personave;
c) ruajtjen objekteve me përdorim të sistemeve elektronike;
ç) operator në qendrën e kontrollit;
d) grup punonjësish jo më pak se 3 (tre) për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet që
janë të lidhura me sisteme elektronike;
dh) grup punonjësish shërbimi jo më pak se 5 (pesë) për shoqërimin e vlerave gjatë transportit;
e) përgjegjës i shërbimit;
ë) shoqërues i qenit të shërbimit;
ndërsa në gërmën “B”, po këtu, përcaktohet se “Veprimtaria e shërbimit privat të sigurisë fizike
u nënshtrohet mbikëqyrjes dhe kontrollit nga strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit”.
III.1.4. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në veprimtarinë e
organizimit të shërbimit të një shoqërie private të sigurisë fizike përfshihet edhe përgjegjësi i
shërbimit.
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Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses
të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët
ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.
Nё kёtё kontekst duke qenë se Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës është institucioni
kompetent, i cili përgjigjet për veprimtarinë e sh.p.s.f.-ve dhe për këtë qëllim lëshon vërtetimet
përkatëse, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i mësipërm i kërkuar nga autoriteti
kontraktor duhet të provohet me këtë dokument (vërtetim nga D.P.Q përkatëse) dhe është një
dokumentacion/informacion që sigurohet lehtësisht nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës.
III.1.5. Përsa i përket pretendimit të ankimuesit për numrin e përgjegjësve të shërbimit,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të
vërtetojë se operatori ekonomik disponon kapacitete teknike (në rastin konkret kapaciteti për
përgjegjës shërbimi), mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë kontratën objekt i këtij
prokurimi. Përcaktimi i përgjegjësve të shërbimit ka të bëjë me organizimin e brendshëm të
shoqërisë dhe përcaktime të tilla të ekzagjeruara dhe jo në përpjesëtim me natyrën dhe objektin e
kontratës, referuar kjo dhe vendrojeve të caktuara, objektit që do të ruhet dhe shërbimit që do të
kryhet, të përcaktura këto në dokumentat e tenderit, nuk i shërbejnë qëllimit për të cilin vendoset
kriteri, por kufizojnë pjesëmarrjen dhe konkurencën.
Për rrjedhojë kriteri i mësipërm i kërkuar nga autoriteti kontraktor duhet të modifikohet në lidhje
në lidhje me numrin e përgjegjësve të shërbimit në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me
objektin e kontratës.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron vetëm për rishikimin e numrit
të përgjegjësve të shërbimit.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për modifikimin
e kriterit për grupet e gatshme, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit në Shtojcën 7, Kapaciteti teknik dhe professional, autoriteti
kontraktor ka përcaktuar kriterin: “Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë,
shoqëruar dhe me listën emërore, ku jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë ku minimalisht
kërkohet që operatori ekonomik minimumi të ketë:
Sallë Operative (Drejtimi) me 2 (dy) punonjës me detyrë operator, 8 (tetë) punonjës të
çertifikuar për ushtrim profesioni, 2 (dy) përgjegjës shërbimi, 2 (dy) grupe të gatshme, 2 (dy)
armë brezi pistolete, jo më pak se 8 (tetë) shkopinj gome dhe 8 (tetë) pranga lidhëse”.
III.2.2. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 “Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, Kreu III, gërma “A”, pika 9, parashikohet si
më poshtë: “Veprimtaria e SHPSF-ve për ruajtjen e objekteve, personave, veprimtarive socialkulturore, fetare e sportive dhe për sigurimin e vlerave monetare gjatë transportit, realizohet
nëpërmjet organizimit të shërbimit për:
a) Ruajtjen fizike, roje objekti ;
b) Truprojë për ruajtjen e personave;
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c) Ruajtjen e objektevepër përdorim të sistemeve elektronike;
d) Operator në qendrën e kontrollit ;
e) Grup punonjësish jo më pak se 3, për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet që
janë të lidhura me sisteme elektronike ;
f) Grup punonjësish shërbimi jo më pak se 5 për shoqërimin e vlerave gjatë transportit ;
g) Përgjegjës i shërbimit ;
h) Shoqërues i qenit të shërbimit;
ndërsa në gërmën “B”, po këtu, përcaktohet se: “Veprimtaria e shërbimit privat të sigurisë fizike
u nënshtrohet mbikqyrjes dhe kontrollit nga strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit”.
III.2.3. Përsa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor për grup të gatshëm për ndërhyrje në rast emergjencash, nuk gjen pasqyrim
shprehimisht në veprimtarinë e SHPSF-ve sipas pikës 9 të udhëzimit të mësipërm, por nga ana
tjetër aktiviteti i SHPSF-ve raportohet nga kёto shoqёri nё Drejtorinё e Policisё, e cila, nga ana
saj, kryen evidentimin dhe kontrollin e aktivitetit tё shoqërisë të cilat i pasqyron më pas nё
vёrtetimet qё lёshon pёr kёtё qёllim. Pra, vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së Qarkut përkatës
duhet të japë informacion lidhur me zotërimin e grupit të punonjësve të kërkuar për kryerjen e
shërbimit në fjalë.
III.2.4. Përsa i përket pretendimit të ankimuesit për numrin e grupit të gatshëm, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të vërtetojë se
operatori ekonomik disponon kapacitete teknike (në rastin konkret kapaciteti për grup të
gatshëm), mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë kontratën objekt i këtij prokurimi.
Përcaktimi i numrit të grupeve të gatshme në mënyrë të ekzagjeruar dhe jo në përpjesëtim me
natyrën dhe objektin e kontratës, referuar kjo dhe vendrojeve të caktuara, objektit që do të ruhet
dhe shërbimit që do të kryhet, të përcaktura këto në dokumentat e tenderit, nuk i shërbejnë
qëllimit për të cilin vendoset kriteri, por kufizojnë pjesëmarrjen dhe konkurencën.
Për rrjedhojë kriteri i mësipërm i kërkuar nga autoriteti kontraktor duhet të modifikohet në lidhje
me numrin e grupeve të gatshme në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron vetëm për rishikimin e numrit
të grupeve të gatshme.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për rritjen e
numrit të rojeve, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.3.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7 Të tjera kërkesa kualifikimi, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar: “Operatorët Ekonomik Ofertues në përllogaritjet e kostos për zërat e preventivit të
dhënë nga AK si: paga bazë, të gjitha shtesat mbi pagë (përfshirë edhe shtesat mbi pagë për
punën e kryer në ditët e pushimit javor dhe në ditët e festave zyrtare), sigurime shoqërore, kosto
armatimi të zbatojnë legjislacionin në fuqi si: Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, VKM,
Udhëzimi i Ministrisë Brendshme) etj.
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Autoriteti Kontraktor për të siguruar një konkurencë të barabartë për të gjithë operatorët
ekonomikë ofertues ka përcaktuar personelin e shërbimit me detyrë roje objekti 8 (tetë) punonjës
(roje objekti), kështu që oferuesit duhet të plotësojnë në vlerë ( lekë) të gjithë zërat e preventivit
të paraqitur nga Autoriteti Kontraktor.
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomikë ku zërat e kostos në plotësimin e preventivit si
(paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore, kosto e armatimit) rezultojnë të jenë nën
kufirin minimal ligjor të lejuar do të s’kualifikohen”.
III.3.2. Në dokumentat e tenderit në Shtojcën 9, Specifikimet teknike, autoriteti kontraktor ka
përcaktuar kriterin: “Për të mbuluar shërbimin në dy ndërtesat e Bibliotekës Kombëtare sipas
orarit të shërbimit të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor për periudhën nga data 01.04.2016 31.12.2016 (Konform legjislacionit në fuqi), nevojiten 8 (tetë) punonjës shërbimi me detyrë roje
objekti”.
III.3.3. Në dokumentat e tenderit, në Shtojcën 11 Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit, është
përcaktuar nga autoriteti kontraktor kriteri:
Shërbimi që kërkohet:
Ruajtja dhe sigurimi fizik me Shoqëri Private të Sigurisë Fizike (SHPSF) i dy ndërtesave të
Bibibliotekës Kombëtare dhe ambienteve rreth saj së bashku me pajisjet që gjenden në to, për
periudhën nga data 01.04.2016 - 31.12.2016 (9- muaj ose 275 dite kalendarike), përfshirë ditët e
pushimit dhe të festave zyrtare, si dhe zëvendësim të leje vjetore për 2(dy) rojet e institucionit (40
ditë pune të pagueshme), sipas orarit të shërbimit të kërkuar si me poshte.
Organizimi i shërbimit te rojes nga SHPSF –te do të jetë si më poshtë:
A- Biblioteka Kombëtare do të ketë 2 (dy) vend roje/pika shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë
e objekteve të cilat janë:
1- Ndërtesa e Bibliotekës Kombëtare (Pallati Kulturës), “Sheshi Skënderbe” do të ketë
1 (një) vendroje me një punonjës me detyrë roje objekti në çdo turn/ndërresë.
2-Ndërtesa e “ Aneksi”, i BK, Rruga “Xhorxh Bush”, do të ketë 1 (një) vendroje me një punonjës
me detyrë roje objekti në çdo turn/ndërresë.
Afatet e ekzekutimit: Periudha prill – dhjetor 2016 të specifikuar si më poshtë:
Orari kryerjes së shërbimit për SHPSF-të do të jetë si më poshtë:
Në Ndërtesën e Bibliotekës Kombëtare (Pallati i Kulturës), “Sheshi Skënderbe” Tiranë, nga data
01.04.2016 - 31.12.2016 (275) ditë kalendarike, orari i shërbimit do të jetë si më poshtë:
1- Shërbim 24 orë, për ditët e diela
Orari i kryerjes së shërbimit (tre turne me nga 8 orë shërbim / roje për çdo turn)
2- Shërbim 24 orë, për ditët e shtuna
Orari i kryerjes së shërbimit (tre turne me nga 8 orë shërbim / roje për çdo turn)
3- Shërbim 24 ore, për ditët e festave zyrtare,
Orari i kryerjes së shërbimit (tre turne me nga 8 orë shërbim / roje për çdo turn)
4- Shërbim 17.5 ore, për zëvendësim të lejeve vjetore të 2 (dy) punonjësve me detyrë roje,të
BK-se (40) ditë pune
Orari i kryerjes së shërbimit 13.00 – 06.30
5- Shërbim 10 orë, për periudhën e mbetur
Orari i kryerjes së shërbimit 20.30-06.30
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Në ndërtesën e “Aneksit”, të Bibliotekës Kombëtare, (B. Vjetër), Rruga “Xhorxh Bush” Tiranë,
nga data 01.04.2016-31.12.2016 (275) ditë kalendarike, orari i shërbimit do të jetë si më poshtë:
1- Shërbim 24 orë, periudha (01.04.2016 - 31.12.2016) ose 275 ditë kalendarike
Orari i kryerjes së shërbimit 24 orë, (tre turne me nga 8 orë shërbim / roje për çdo turn)
III.3.4. Në dokumentat e tenderit Shtojca 12 Termat e Referencës, është përcaktuar:
“[…]Shpërndarja:
Organizimi i shërbimit të rojes nga SHPSF-të do të jetë si më poshtë:
Biblioteka Kombëtare do të ketë 2 (dy) vend roje/pika shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë e
objekteve të cilat janë:
1- Ndërtesa Qëndrore e Bibliotekës Kombëtare (Pallati Kulturës) do të ketë:
1 (një) pikë shërbimi/vend roje për kryerjen e shërbimit të ruajtjes dhe të sigurisë fizike të
objektit.
2- Ndërtesa e “Aneksi”, i BK-së (biblioteka e vjetër) do të ketë:
1 (një) pikë shërbimi/vend roje për kryerjen e shërbimit të ruajtjes dhe të sigurisë fizike të
objektit”.
III.3.5. Lidhur me numrin e rojeve, Komisioni sqaron se në përllogaritje i referohemi ligjit nr.
7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës”, i ndryshuar, si më poshtë:
-

Neni 82 “Koha javore e punës”, parashikon: “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.

-

Neni 83 parashikon: “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 “Pushimi javor” parashikon: “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 “Ditët e festave zyrtare”, parashikon:
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.

-

Neni 87, parashikon, “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”.
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-

Neni 92 “Pushimet vjetore/Kohëzgjatja”, parashikon:
1) Kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara përcaktohen me kontratën kolektive ose
me kontratën individuale të punës.
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.3.6. Referuar sa më sipër analizuar, Komisioni i Prokurimit Publik bazuar në kushtet dhe
specifikat e shërbimit që do të kryhet sipas nevojave të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në
dokumentat e tenderit, pas përllogaritjeve të kryera gjykon se numri i rojeve për këto vendroje të
vendosura nga autoriteti kontraktor është i mjaftueshëm për kryerjen e shërbimit që do të
kërkuar që do të kryhet.
Për sa më sipër analizuar, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.3.7. Në lidhje me kërkesën për numrin e rojeve, me qëllim vendosjen e kritereve të qarta e të
sakta për të mos krijuar konfuzion dhe paqartësi si tek operatorët ekonomikë ashtu edhe tek
komisioni i vlerësimit të ofertave gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, Komisioni i
Prokurimit Publik sugjeron që autoriteti kontraktor të bëjë përcaktimin e numrit të rojeve për
secilën vendroje (të ndarë për secilën vendroje më vete) me qëllim hartimin dhe përgatitjen e
ofertave ekonomike në përputhje me këtë numër si edhe me specifikimet teknike dhe kushtet e
përcaktuara nga autoriteti kontraktor për kryerjen e shërbimit.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. se fondi limit i
përllogaritur nga autoritetit kontraktor është i pamjaftueshëm, Komisioni i Prokurimit Publik,
vëren se:
III.4.1. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 59, përcaktohet se “Përllogaritja e vlerës limit të
kontratës bëhet nga njësia e prokurimit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të
posaçme. […] Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të
dokumentojë përllogaritjen e vlerës së kontratës”.
III.4.2. 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.4.3. 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.
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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.4.4. Në nenin 81 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “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 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. ”
III.4.5. 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, datë 28.01.2015 “Pёr
kontributet e detyrueshme dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i
kujdesit shёndetёsor”.
III.4.6. 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”.
III.4.7. Në dokumentat e tenderit, në Shtojcën 11 Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit, është
përcaktuar nga autoriteti kontraktor kriteri:
“Shërbimi që kërkohet:
Ruajtja dhe sigurimi fizik me Shoqëri Private të Sigurisë Fizike (SHPSF) i dy ndërtesave të
Bibibliotekës Kombëtare dhe ambienteve rreth saj së bashku me pajisjet që gjenden në to, për
periudhën nga data 01.04.2016 - 31.12.2016 (9- muaj ose 275 dite kalendarike), përfshirë ditët e
pushimit dhe të festave zyrtare, si dhe zëvendësim të leje vjetore për 2(dy) rojet e institucionit (40
ditë pune të pagueshme), sipas orarit të shërbimit të kërkuar si më poshtë.
Organizimi i shërbimit te rojes nga SHPSF –te do të jetë si më poshtë:
A- Biblioteka Kombëtare do të ketë 2 (dy) vend roje/pika shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë
e objekteve të cilat janë:
1- Ndërtesa e Bibliotekës Kombëtare (Pallati Kulturës), “Sheshi Skënderbe” do të ketë
1 (një) vendroje me një punonjës me detyrë roje objekti në çdo turn/ndërresë.
2-Ndërtesa e “ Aneksi”, i BK, Rruga “Xhorxh Bush”, do të ketë 1 (një) vendroje me një punonjës
me detyrë roje objekti në çdo turn/ndërresë.
Afatet e ekzekutimit: Periudha prill – dhjetor 2016 të specifikuar si më poshtë:
Orari kryerjes së shërbimit për SHPSF-të do të jetë si më poshtë:
Në Ndërtesën e Bibliotekës Kombëtare (Pallati i Kulturës), “Sheshi Skënderbe” Tiranë, nga data
01.04.2016 - 31.12.2016 (275) ditë kalendarike, orari i shërbimit do të jetë si më poshtë:
1- Shërbim 24 orë, për ditët e diela
Orari i kryerjes së shërbimit (tre turne me nga 8 orë shërbim / roje për çdo turn)
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2- Shërbim 24 orë, për ditët e shtuna
Orari i kryerjes së shërbimit (tre turne me nga 8 orë shërbim / roje për çdo turn)
3- Shërbim 24 ore, për ditët e festave zyrtare,
Orari i kryerjes së shërbimit (tre turne me nga 8 orë shërbim / roje për çdo turn)
6- Shërbim 17.5 ore, për zëvendësim të lejeve vjetore të 2 (dy) punonjësve me detyrë roje,të
BK-se (40) ditë pune
Orari i kryerjes së shërbimit 13.00 – 06.30
7- Shërbim 10 orë, për periudhën e mbetur
Orari i kryerjes së shërbimit 20.30-06.30
Në ndërtesën e “Aneksit”, të Bibliotekës Kombëtare, (B. Vjetër), Rruga “Xhorxh Bush” Tiranë,
nga data 01.04.2016-31.12.2016 (275) ditë kalendarike, orari i shërbimit do të jetë si më poshtë:
2- Shërbim 24 orë, periudha (01.04.2016 - 31.12.2016) ose 275 ditë kalendarike
Orari i kryerjes së shërbimit 24 orë, (tre turne me nga 8 orë shërbim / roje për çdo turn)”.
III.4.8. Referuar sa më sipër analizuar si edhe shërbimit dhe specifikës së tij që autoriteti
kontraktor ka përcaktuar në dokumentat e tenderit, ky i fundit, në përllogaritjen e fondit limit, ka
respektuar dispozitat e mësipërme ligjore në fuqi, duke patur parasysh se shërbimi i kërkuar do të
kryhet në dy vendroje sipas kushteve të përcaktuar në dokumentat e tenderit. Përllogaritjet e
autoritetit kontraktor për fondin limit janë në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara.
Rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues 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 miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k. për procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes dhe i sigurisë fizike, i 2 (dy) ndërtesave të Bibliotekës Kombëtare dhe ambjenteve
rreth saj”, me nr. REF-22903-02-04-2016, me fond limit 3.687.389 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 29.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Biblioteka
Kombëtare.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe
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 këtij vendimi.
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4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “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. 227 Protokolli
Datë 17.02.2016

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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