KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 167/2016

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 25.03.2016 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-23392-0210-2016 me objekt: “Ruajtja e objekteve të shoqërisë si dhe
shoqërimi i vlerave monetare me roje civile për UKT sh.a ”,
me fond limit 127,342,080 lekë pa tvsh, i parashikuar për
t’u zhvilluar në datën 04.03.2016, nga autoriteti kontraktor,
Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a

Ankimues:

“Toni Security”
Rruga “Lidhja e Prizrenit”, Lagjia.8, pall.10/1, Kati I-rë,
Tiranë.

Autoritet Kontraktor:

Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a
Rruga “5 Maji” pranë Medresesë 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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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 10.02.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të
prokurimeve, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-23392-02-10-2016 me
objekt: “Ruajtja e objekteve të shoqërisë si dhe shoqërimi i vlerave monetare me roje civile për
UKT sh.a ”, me fond limit 127,342,080 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në datën
04.03.2016, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a
II.2. Në datën 12.02.2016 operatori ekonomik “Toni Security” 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:
Më datë 11.02.2016 nëpërmjet portalit elektronik të Agjensisë së Prokurimeve Publike shoqëria
jonë u njoh me dokumentat standarte të tenderit. Nga verifikimi i kritereve të kualifikimit vumë re
se ato nuk janë hartuar në përputhje me legjslacionin në fuqi.
1. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” autoriteti ka kërkuar: Operatorët ekonomikë krahas
formularit të mësipërm duhet të paraqesin preventivin e shpenzimeve sipas shtojcës 9 dhe
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analizën e kostos sipas tabelës së mëposhtme me përllogaritje konkrete për koston e
shërbimit të ofruar ku të përfshihen të gjitha detyrimet sipas legjislacionit në fuqi. Në
shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” vëmë re se nuk ka një preventiv me zëra konkretë të
shpenzimeve por thjesht disa grafiqe shërbimi. Nga verifikimi i kësaj tabele konstatohet
shumë thjesht se ato vetëm preventiv nuk janë. Tabelat janë grafik nëpërmjet të cilave
tregohet adresa e vendrojeve numri i vendrojeve dhe oraret e shërbimit. Sa më sipër
kërkojmë që në shtojcën 9 të vendosen edhe preventivet përkatës me zërat konkretë të
shpenzimeve.
2. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” autoriteti ka kërkuar: Operatorët ekonomikë krahas
formularit të mësipërm duhet të paraqesin preventivin e shpenzimeve sipas shtojcës 9 si
dhe analizën e kostos sipas tabelës së mëposhtme mepërllogaritjet konkrete për koston e
shërbimit të ofruar ku të përfshihen të gjitha detyrimet sipas legjislacionit në fuqi. Nga
verifikimi i këtyre tabelave konstatohet se ato nuk janë analiza kostoje por preventivë me
zërat e përmbledhur të shpenzimeve.sa më sipër kërkojmë ndryshimin e preventiveve.
3. Në shtojcën 11 “Grafiku i Shërbimit” është parashikuar një afat prej 12 muaj. Ndërkohë
që afati 12 mujor i takon të realizohet një pjesë e muajve gjatë vitit 2016 dhe një pjesë e
muajve të tjerë në 2017.Duke qenë se viti 2016 është vit i brisht me 366 ditë dhe 2017 një
vit normal pra me 365 ditë dhe shërbimi do të shtrihet në këto dy vite shoqëria jonë
kërkon të dijë se sa do të jetë mesatarja mujore 30.5, 30.41 apo 30.45.sa më sipër
kërkojmë të na bëni me dije se cilin prej mesatarizimeve duhet të marrim si bazë për
hartimin e ofertës ekonomike lidhur me shtesat e turneve të dyta dhe të treta mbi pagën
bazë për një roje në muaj.
4. Koeficienti i punonjësve që do të kryejnë shërbimin nuk mjafton për të përmbushur
shërbimin në përputhje me specifikimet teknike dhe legjislacionin në fuqi.
5. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës nuk është parashikuar preventiv i vecantë për
shërbimet nga e Hëna në të Premte me 7 orë dhe të Shtunën me shërbim 5 orë dhe nuk
është parashikuar preventiv për vendrojen me shërbim nga e Hëna në të Shtunë për 6.6
orë shërbim.Vendosja e dy preventivëve të tjerë shtesë është i domosdoshëm për shkak se
nëse do ti referohemi shpenzimit të armatimit ai ndryshon për secilën nga këto vendroje
për shkak të natyrës së shërbimit i cili kërkon koeficient rojesh të ndryshme për secilën
nga vendrojet që përmendëm më sipër. Sa më sipër kërkojmë publikimin e preventivëve.
6. Në dokumentat e tenderit vëmë re se autoriteti ka përllogaritur fond
pamjaftueshëm për të përballuar të gjitha shpenzimet ligjore në fuqi.

limit të

7. Në kriteret e vecanta të kualifikimit kapaciteti ekonomik dhe financiar autoriteti ka
kërkuar: Operatori ekonomik duhet të ketë një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm gjatë 3
viteve të fundit (2012,2013,2014). Për të vërtetuar plotësimin e këtij kriteri opratori
ekonomik duhet të paraqesë bilancet e tre viteve të fundit të paraqitura pranë autoritetit
përkatës të konfirmuara me shkresë të vcantë nga ky autoritet si dhe të shoqëruara nga
akt ekspertiza e kryer nga Eksperti kontabël i autorizuar. Kriteri që ka të bëjë me
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“konfirmuar me shkresë të vecantë” nuk është hartuar në përputhje me pikën 4 shkronja
a të nenit 28 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 ku kërkohet se për të provuar kapacitetet
financiare dhe ekonomike autoriteti kontraktor kërkon “ kopje të certifikuara të një ose
më shumë bilanceve të paraqitura nga autoritetet përkatëse. Nga sa më sipër ligji nuk
kërkon një shkresë të vecantë por thjesht certifikimin e bilanceve dhe paraqitjen e tyre
pranë organeve përkatëse. Kërkojmë ndryshimin e këtij kriteri .
8. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar: Operatorët ekonomikë duhet të
provojnë se disponojnë një punësim mesatar për jo më pak se 200 punonjës shërbimi për
periudhën Janar-Dhjetor 2014 dhe Janar –Dhjetor 2015. Kjo kërkesë duhet të vërtetohet
nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e Tatim Taksave si dhe
Listpagesat e subjektit shoqëruar me FDP-të, në të cilat të jenë të përfshirë edhe
punonjësit që do të kryejnë shërbimin pranë objekteve të UKT-sh.a. Kriteri i mësipërm
është përjashtues dhe kufizon konkurencën pasi një ose disa punonjës shërbimi që kanë
figuruar në listpagesat e vitit 2014 mund të mos figurojnë në lispagesat e vitit 2015 kjo
përshumë arsyetë cilat nuk varen nga vullneti i operatorëve ekonomikë. Psh një punonjës
mund të ketë punuar në shoqëri por është larguar më pas për shkak se ka mbushur
moshën për pension,mund të jetë ndarë nga jeta, mund të jetë tranferuar në një shoqëri
tjetër. Pra është e pamundur të përmbushet kriteri dhe mospërmbushja e tij përbën kusht
për skualifikim. Kërkojmë ndryshimin e kriterit si vijon: Operatorët ekonomikë duhet të
provojnë se disponojnë një punësim mesatar për jo më pak se 200 punonjës shërbimi për
periudhën Janar-Dhjetor 2014 dhe janar –Dhjetor 2015. Kjo kërkesë duhet të vërtetohet
nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e Tatim Taksave si dhe
Listpagesat e subjketit shoqëruar me FDP-të.
9. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar: Operatori ekonomik duhet të
paraqesë një vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar konform ligjit nr.8770 datë
19.04.20001 dhe nr.75/2014 18 gërma (g) “Për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike
(me ndryshimet përkatëse) shoqëruar me listën emërore lëshuar nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut Tiranë për jo më pak se 231 punonjës. Nga ky numër punonjësish të paktën 208
prej tyre të jenë të licensuar për kategorinë A+B (1.3.A) ndër të cilët përfshihen edhe
punonjësit e grupit të gatshëm ku të ketë jo më pak se 3 grupe të gatshme si dhe 23
punonës të kategorisë C(1.3.B). Këta punonjës duhet të figurojnë edhe në listpagesat e
subjektit për periudhën e specifikuar më sipër gjithashtu vërtetimi nuk duhet të jetë më i
hershëm se 3 muaj nga data e caktuar për hapjen e ofertave të dorëzuara. Kërkesa e
mësipërme që ka të bëjë me “Këta punonjës duhet të figurojnë edhe në listpagesat e
subjektit për periudhën e specifikuar më sipër” duhet të hiqet për të njëjtat arsye që
theksuam në pikën më sipër.
10. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar: Operatorët ekonomikë duhet të
provojnë se disponojnë një punësim mesatar për jo më pak se 200 punonjës shërbimi për
periudhën Janar-Dhjetor 2014 dhe Janar-Dhjetor 2015. Kjo kërkesë duhet të vërtetohet
nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit lëshuar nga drejtoria e tatim taksave si dhe listpagesat
e subjketit shoqëruar me FDP-të , në të cilat të jenë përfshirë edhe punonjësit që do të
kryejnë shërbimin pranë objekteve të UKT sh.a. Kërkojmë ndryshimin e kriterit të
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mësipërm pasi nëse autoriteti është i interesuar vërtet të kontrollojë operatorët ekonomikë
nëse i kanë të siguruar punonjësit duhet të kishte kërkuar edhe lispagesën e fundit që i
përket muajit Janar 2016. Për sa më sipër kërkojmë ndryshimin e kriterit të mësipërm si
vijon. Operatorët ekonomikë duhet të provojnë se disponojnë një punësim mesatarpër jo
më pak se 200 punonjës shërbimi për periudhën Janar –Dhjetor 22014, Janar-Dhjetor
2015 dhe listpagesën e muajit Janar 2016. Kjo kërkesë duhet të vërtetohet nëpërmjet
paraqitjes së vërtetimit lëshuar nga drejtoria e tatim taksave si dhe listpagesat e subjketit
shoqëruar me FDP-të. Në listpagesën e muajit Janar 2016 duhet të jenë të përfshirë
edhe punonjësit që do të kryejnë shërbimin pranë objekteve të UKT sh.a.
11. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” autoriteti ka kërkuar: Numri i rojeve që duhen për
arkat dhe në tabelë kostatojmë se autoriteti nuk është shprehur teksualisht për numrin e
rojeve. Sa më sipër kërkojmë vendosjen e numrit të rojeve në tabelë.
12. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar: Operatori ekonomik duhet ë
deklarojë se zotëron Leje individuale për 25 armë krahu dhe brezi, në kategorinë A+B
(1.3.A) , Leje për 20 armë krahu në kategorinë C (1.3.B), Leje kolektive për 25 armë në
kategorinë A+B (1.3.A). Kriteri i mësipërm nuk përmbushet me deklarata pasi
disponimi/zotërimi i armatimit vërtetohet me lejet e armëve të lëshuara nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë. Për ketë arsye kërkojmë ndryshimin e kriterit si në vijim. Leje
individuale për 25 armë krahu ose brezi në kategorinë A+B (1.3.A); Leje për 20 armë
krahu në kategorinë C(1.3.B); Leje kolektive për 25 armë në kategorinë A+B (1.3.A).
13. Nga verifikimi i dokumentave të tenderit konstatojmë se autoriteti ka lënë në dispozicion
një afat për dorëzimin e ofertave për 23 ditë pra në kundërshtim me nenin 33 të VKM
nr.914 datë 29.12.2014 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”.Duke qenë se procedura e
prokurimit është procedurë e hapur si dhe duke qenë se për procedurat e hapura me vlerë
ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar afati kohor minimal për marrjen e ofertave
duhet të jetë minimalisht 30 ditë nga dita kur është shpallur njoftimi i kontratës në faqen e
internetit të APP-së kërkojmë shtyrjen e afatit duke e lënë si datë për hapjen e ofertës
datën 15.03.2016.
14. Në kriteret e vecanta të kualifkimit autoriteti ka parashikuar: - Operatori ekonomik duhet
të disponojë 6 automjete të pajisura me leje qarkullimi kontroll taknik, taksa dhe
siguracione në emër të subjketit, në pronësi apo të marra me qera.- Operatori ekonomik
duhet të disponojë 9 blinda për të cilin të paraqitet Autorizim i lëshuar nga Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë së Shtetit leje qarkullimi, kontrolli teknik, taksat, dhe siguracionet
në pronësi apo me qera. Referuar grafikut rezulton se transporti i vlerave do të kryhet në
17 njësi të ndryshmeme adresa të ndryshme. Ndërkohë autoriteti ka kërkuar vetëm 6
automjete dhe 9 blinda.. Numri i mjeteve të kërkuara më sipër nuk është në proporcion me
objketin e tenderit. Autoriteti duhet të kërkojë minimalisht 15 blinda dhe 15 automjete.
II.3. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr.2864/1 prot datë 19.02.2016 i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k në lidhje me pretendimet e ngritura prej tij
duke vendosur pranimin pjesërisht të ankesës.
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II.4. Në datën 24.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik
me të njëtin objket ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 02.03.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës Nr. 4493/1 Prot datë
02.03.2016 ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje
me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k se “Në shtojcën 1
“Formulari i Ofertës” autoriteti ka kërkuar: Operatorët ekonomikë krahas formularit të
mësipërm duhet të paraqesin preventivin e shpenzimeve sipas shtojcës 9 si dhe analizën e kostos
sipas tabelës së mëposhtme me përllogaritjet konkrete për koston e shërbimit të ofruar ku të
përfshihen të gjitha detyrimet sipas legjislacionit në fuqi. Nga verifikimi i preventivëve të
mëposhtëm, konstatohet se në to nuk janë parashikuar zërat e shpenzimeve për : 1) Shpenzimet
për punën e kryer gjatë ditëve të pushimeve dhe festave zyrtare si detyrim që rrjedh nga neni 87 i
kodit të punës për shërbimin me roje, 2) Lejen e zakonshme si detyrim që rrjedh nga neni 92 i
Kodit të Punës dhe për shkak të afatit i cili është i plotë pra për 12 muaj për shërbimin me roje
dhe për shoqërimin e vlerave monetare e si rrjedhojë kërkojmë ndryshimin e preventiveve duke
përfshirë dhe këto dy zëra” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” i modifikuar përcaktohet se: Operatoret ekonomik,
krahas formularit të mësipërm, duhet të paraqesin preventivin e shpenzimeve sipas tabeles se
meposhtme, si dhe analizën e kostos me përllogaritje konkrete për koston e shërbimit të ofruar,
ku të përfshihen të gjitha detyrimet sipas legjislacionit në fuqi.
A. 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”.
B. 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.
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C. 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.”;
D. 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.
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.1.6. Referuar bazës ligjore të sipërcituar si dhe pretendimit të ankimuesit për përfshirjen në
preventiv të zërave të shpenzimeve për punën e kryer në ditët e festave zyrtare, ditët e pushimit
javor si dhe lejen e zakonshme, Komisioni gjykon se këto zëra duhet të përfshihen në momentin e
përllogaritjes së koeficientëve të zëvëndësimit (numrit të rojeve për secilën vendroje) nga ana e
autoritetit kontraktor. Autoriteti kontraktor në përllogaritjen e koeficientëve të zëvëndësimit
(numrit të rojeve për vendroje) duhet të përcaktojë koeficientë të tillë të cilët lejojnë kryerjen e
shërbimit në respektim të të gjitha parashikimeve ligjore sa i takon kohëzgjatjes javore të punës,
pushimit javor, ditët e festave zyrtare, kohëzgjatjen e pushimeve vjetore të paguara për secilin
punonjës shërbimi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se “Koeficienti i punonjësve që do
të kryejnë shërbimin nuk mjafton për të përmbushur shërbimin në përputhje me specifikimet
teknike dhe legjislacionin në fuqi”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” i modifikuar përcaktohet se: Operatoret ekonomik,
krahas formularit të mësipërm, duhet të paraqesin preventivin e shpenzimeve sipas tabeles se
meposhtme, si dhe analizën e kostos me përllogaritje konkrete për koston e shërbimit të ofruar,
ku të përfshihen të gjitha detyrimet sipas legjislacionit në fuqi.
Preventiv per ruajtjen e objekteve të shoqërisë si dhe shoqërimin e vlerave monetare me roje
civile për UKT sh.a. Preventiv për 29 vendroje me nga 4.2 roje, Preventiv me 32 vendroje me nga
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1.4 roje, Preventiv me 18 vendroje me nga 1 roje,Preventiv me 4 vendroje me nga 3 roje.
Preventiv me 4 vendroje me nga 2.8 roje
III.2.2. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të procedurës objekt ankimimi
përcaktohet se:
Numri i rojeve që nevojiten për vitin 2016 është si më poshtë vijon, sipas strukturave përkatëse.
5.

Tabela përmbledhëse:
Nr

Nr. Vendrojeve

Orët e punës

Nr i rojeve

1

29

24 orë për 7 ditë

2

4

16 orë për 6 ditë + 1 ditë për 24 orë

3

4

16 orë për 7 ditë

11.2

4

32

8 orë për 7 ditë

44.8

5

18

7 orë për 5 ditë + 1 ditë për 5 orë

Totali

87

121.8
12

18
208

III.2.3.Komisioni gjykon se, koeficenti për një vendroje, përllogaritet duke i’u referuar “Kodit të
Punës” e më konkretisht:
E. 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”.
F. 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.
G. 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
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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.”;
H. 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.
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.2.4. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit, Komisioni konstaton se nga e autoritetit
kontraktor janë përcaktuar koeficientët për secilën vendroje në mënyrë të përmbledhur si më
poshtë: 4 vendroje për 16 orë për 6 ditë+1ditë për 24 orë shërbim (12 roje) (Koeficienti 3) 18
vendroje për 7 orë për 5 ditë+1 ditë për 5 orë shërbim (18 roje) (Koeficienti 1) 32 vendroje për 8
orë për 7 ditë shërbim (44.8 roje) (Koeficienti 1.4) 4 vendroje për 16 orë për 7 ditë shërbim
(11.2 roje) (Koeficienti 2.8) 29 vendroje 24 orë për 7 ditë shërbim (121.8 roje) (Koeficienti 4.2)
III.2.5. Sa më sipër konstatuar, Komisioni pa u shprehur në vecanti për secilin prej tyre gjykon se
koeficientët e zëvëndësimit duhet të përcaktohen nga ana e autoritetit kontraktor në mënyrë që
kryerja e shërbimit të realizohet në përputhje me të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
Referuar bazës ligjore të sipërcituar, autoriteti kontraktor në përllogaritjen e koeficientëve të
zëvëndësimit (numrit të rojeve për vendroje) duhet të respektojë të gjitha detyrimet lidhur me
kohëzgjatjen javore të punës, ditët e pushimit javor, ditët e festave zyrtare, lejen vjetore etj.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” se “Në dokumentat
e tenderit vëmë re se autoriteti ka përllogaritur fond limit të pamjaftueshëm për të përballuar të
gjitha shpenzimet ligjore në fuqi”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” i modifikuar përcaktohet se: Operatoret ekonomik,
krahas formularit të mësipërm, duhet të paraqesin preventivin e shpenzimeve sipas tabeles se
meposhtme, si dhe analizën e kostos me përllogaritje konkrete për koston e shërbimit të ofruar,
ku të përfshihen të gjitha detyrimet sipas legjislacionit në fuqi.
Preventiv per ruajtjen e objekteve të shoqërisë si dhe shoqërimin e vlerave monetare me roje
civile për UKT sh.a. Preventiv për 29 vendroje me nga 4.2 roje; Preventiv me 32 vendroje me
nga 1.4 roje; Preventiv me 18 vendroje me nga 1 roje; Preventiv me 4 vendroje me nga 3 roje;
Preventiv me 4 vendroje me nga 2.8 roje;
III.3.2. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të procedurës objekt ankimimi
përcaktohet se:
Numri i rojeve që nevojiten për vitin 2016 është si më poshtë vijon, sipas strukturave përkatëse.
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5.

Tabela përmbledhëse:
Nr

Nr. Vendrojeve

Orët e punës

Nr i rojeve

1

29

24 orë për 7 ditë

2

4

16 orë për 6 ditë + 1 ditë për 24 orë

3

4

16 orë për 7 ditë

11.2

4

32

8 orë për 7 ditë

44.8

5

18

7 orë për 5 ditë + 1 ditë për 5 orë

Totali

87

121.8
12

18
208

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 intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se 50%”.
III.3.7. 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.”
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III.3.8. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 1 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.
III.3.9. Referuar bazës ligjore të sipërcituar si dhe nga shqyrtimi i Dokumentave të Tenderit, të
publikuara nga autoriteti kontraktor, Komisioni vlerëson se e ka të pamundur të bëjë përllogaritjet
e veta për përllogaritjen e fondit limit duke u bazuar në dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi
pagë për vështirësitë e turneve, detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në
masën 16.7%, për shkak se në dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi
(specifikime teknike,termat e referencës) nuk jepet informacion nga ana e autoritetit kontraktor
lidhur me kohën e kryerjes së shërbimit që kanë të bëjnë me përcaktimin e turneve përkatëse.
Konkretisht në tabelat e sipërcituara jepen përcaktime të tilla si 16 orë për 6 ditë, 16 orë për 7
ditë, 8 orë për 7 ditë, 7 orë për 5 ditë +1 ditë për 5 orë, pa përcaktuar se cilit turn i përkasin këto
orë shërbimi.
Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë (saktësojë) turnet përkatëse të
kryerjes së shërbimit(I,II,III) si një element i domosdoshëm pa të cilin operatorët ekonomikë apo
në rastin konkret KPP e kanë të pamundur të bëjnë përllogaritjet lidhur me fondin
limit.Gjithashtu në varësi të kërkesave për realizimin e objektit të prokurimit lidhur me numrin e
punonjëvve të nevojshëm për kryerjen e shëbimit në fjalë, autoriteti kontraktor përcakton edhe
fondin limit përkatës.
Sa më sipër Komisioni vlerëson se e ka të pamundur të shprehet në rastin konkret nëse fondi
limit i kontratës është përllogaritur në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore të
sipërpërmëndura në kushtet kur nga ana e autoritetit kontraktor referuar arsyetimit më sipër
duhet të bëhet modifikimi lidhur me koeficientët e zëvëndësimit si dhe duhet të saktësohen turnet
përkatëse të kryerjes së shërbimit.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” se “Në kriteret e
vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar: Operatorët ekonomikë duhet të provojnë se
disponojnë një punësim mesatar për jo më pak se 200 punonjës shërbimi për periudhën JanarDhjetor 2014 dhe Janar –Dhjetor 2015. Kjo kërkesë duhet të vërtetohet nëpërmjet paraqitjes së
vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e Tatim Taksave si dhe Listpagesat e subjektit shoqëruar me
FDP-të, në të cilat të jenë të përfshirë edhe punonjësit që do të kryejnë shërbimin pranë objekteve
të UKT-sh.a. Kërkojmë ndryshimin e kriterit si vijon: Operatorët ekonomikë duhet të provojnë se
disponojnë një punësim mesatar për jo më pak se 200 punonjës shërbimi për periudhën JanarDhjetor 2014 dhe Janar –Dhjetor 2015. Kjo kërkesë duhet të vërtetohet nëpërmjet paraqitjes së
vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e Tatim Taksave si dhe Listpagesat e subjektit shoqëruar me
FDP-të, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar”
pika 2.3.5 është përcaktuar se: Operatorët ekonomikë duhet të provojnë se disponojnë një
punësim mesatar për jo më pak se 200 punonjës shërbimi për periudhën Janar-Dhjetor 2014 dhe
Janar –Dhjetor 2015. Kjo kërkesë duhet të vërtetohet nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të
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lëshuar nga Drejtoria e Tatim Taksave si dhe Listpagesat e subjektit shoqëruar me FDP-të, në të
cilat të jenë të përfshirë edhe punonjësit që do të kryejnë shërbimin pranë objekteve të UKT-sh.a.
III.4.2. Komisioni lidhur me kriterin sa më sipër se në listpagesat e shoqërisë për periudhën JanarDhjetor 2014 dhe Janar –Dhjetor të jenë të përfshirë edhe punonjësit që do të kryejnë shërbimin
pranë objekteve të UKT-sh.a., gjykon se ndodhemi përpara një kërkese të ekzagjeruar dhe gati të
pamundur për tu përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi.
Komisioni gjykon se operatorët ekonomikë për shkaqe nga më të ndryshmet, objektive dhe
subjektive janë të detyruar që të bëjnë ndryshime në stafin e tyre cka cdo të thotë që kjo nuk
është një e dhënë statike e pandryshueshme në kohë. Autoriteti kontraktor nuk mund të kërkojë
nga operatorët ekonomikë që punonjësit që do të kryejnë shërbimin të figurojnë në listpagesat e
sigurimeve shoqërore prej vitit 2014 pasi operatorët ekonomike në varësi të nevojave të tyre kanë
të drejtë të shtojnë apo reduktojnë staf në periudha të caktuara kohore.
Kriteri sa më sipër nuk i shërben qëllimit për realizimin me sukses të kontratës dhe është
tërësisht i panevojshëm. Për autoritetin kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që në
drejtim të plotësimit të kapacitetit teknik profesional operatorët ekonomikë me anë të
dokumentacionit konkret të lëshuar nga organet kompetente provojnë se dispononjnë numrin e
kërkuar të punonjësve të shërbimit për një periudhë të caktuar kohore por në asnjë rast nuk mund
ta lidhin këtë kërkesë me emra konkret punonjësish apo akoma më tej të kërkojnë që punonjësit të
cilët do të angazhohen në një objket të caktuar të figurojnë në listagesat e një periudhe të
mëhershme.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k se “Në
kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar: Operatori ekonomik duhet të paraqesë një
vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar konform ligjit nr.8770 datë 19.04.20001 dhe
nr.75/2014 18 gërma (g) “Për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike (me ndryshimet
përkatëse) shoqëruar me listën emërore lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për jo
më pak se 231 punonjës. Nga ky numër punonjësish të paktën 208 prej tyre të jenë të licensuar
për kategorinë A+B (1.3.A) ndër të cilët përfshihen edhe punonjësit e grupit të gatshëm ku të ketë
jo më pak se 3 grupe të gatshme si dhe 23 punonës të kategorisë C(1.3.B). Këta punonjës duhet të
figurojnë edhe në listpagesat e subjektit për periudhën e specifikuar më sipër gjithashtu vërtetimi
nuk duhet të jetë më i hershëm se 3 muaj nga data e caktuar për hapjen e ofertave të dorëzuara.
Kërkesa e mësipërme që ka të bëjë me “Këta punonjës duhet të figurojnë edhe në listpagesat e
subjektit për periudhën e specifikuar më sipër” duhet të hiqet për të njëjtat arsye që theksuam në
pikën më sipër” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.5.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar”
pika 2.3.6 është përcaktuar se: Operatori ekonomik duhet të paraqesë një vërtetim për numrin e
punonjësve të certifikuar konform ligjit nr.8770 datë 19.04.20001 dhe nr.75/2014 18 gërma (g)
“Për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike (me ndryshimet përkatëse) shoqëruar me listën
emërore lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për jo më pak se 231 punonjës. Nga
ky numër punonjësish të paktën 208 prej tyre të jenë të licensuar për kategorinë A+B (1.3.A)
ndër të cilët përfshihen edhe punonjësit e grupit të gatshëm ku të ketë jo më pak se 3 grupe të
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gatshme si dhe 23 punonës të kategorisë C(1.3.B). Këta punonjës duhet të figurojnë edhe në
listpagesat e subjektit për periudhën e specifikuar më sipër gjithashtu vërtetimi nuk duhet të jetë
më i hershëm se 3 muaj nga data e caktuar për hapjen e ofertave të dorëzuara.
III.5.2. Sikundër u citua edhe më sipër Komisioni gjykon se për autoritetiten kontraktor është e
nevojshme dhe e mjaftueshme që operatorët ekonomikë nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur
të dëshmojnë se plotësojnë të gjitha kapacitetet profesionale lidhur me numrin e kërkuar të
punonjësve të shërbimit për një periudhë të caktuar kohore por në asnjë rast nuk mund ta lidhin
këtë kërkesë me emra konkret punonjësish apo akoma më tej të kërkojnë që punonjësit të cilët do
të angazhohen në një objekt të caktuar të figurojnë në listpagesat e një periudhe të
mëhershme.Gjithashtu për autoritetin kontraktor është e nevojshme që punonjësit që do të
angazhohen në objekt të plotësojnë kriteret lidhur me licensimin apo kualifikimet e nevojshme
profesionale sipas rastit. Pjesa e kriterit Këta punonjës duhet të figurojnë edhe në listpagesat e
subjektit për periudhën e specifikuar më sipër sa më sipër nuk i shërben qëllimit për realizimin
me sukses të kontratës dhe është tërësisht i panevojshëm, diskriminues dhe ul ndjeshëm
konkurencën midis operatorëve ekonomikë pjesmarrës në këtë procedurë prokurimi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k se “Në
kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar: Operatorët ekonomikë duhet të provojnë se
disponojnë një punësim mesatar për jo më pak se 200 punonjës shërbimi për periudhën JanarDhjetor 2014 dhe Janar-Dhjetor 2015. Kjo kërkesë duhet të vërtetohet nëpërmjet paraqitjes së
vërtetimit lëshuar nga drejtoria e tatim taksave si dhe listpagesat e subjketit shoqëruar me FDPtë , në të cilat të jenë përfshirë edhe punonjësit që do të kryejnë shërbimin pranë objekteve të
UKT sh.a. Kërkojmë ndryshimin e kriterit të mësipërm pasi nëse autoriteti është i interesuar
vërtet të kontrollojë operatorët ekonomikë nëse i kanë të siguruar punonjësit duhet të kishte
kërkuar edhe lispagesën e fundit që i përket muajit Janar 2016. Për sa më sipër kërkojmë
ndryshimin e kriterit të mësipërm si vijon. Operatorët ekonomikë duhet të provojnë se
disponojnë një punësim mesatar për jo më pak se 200 punonjës shërbimi për periudhën Janar –
Dhjetor 2014, Janar-Dhjetor 2015 dhe listpagesën e muajit Janar 2016. Kjo kërkesë duhet të
vërtetohet nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit lëshuar nga drejtoria e tatim taksave si dhe
listpagesat e subjektit shoqëruar me FDP-të. Në listpagesën e muajit Janar 2016 duhet të jenë të
përfshirë edhe punonjësit që do të kryejnë shërbimin pranë objekteve të UKT sh.a., Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.6.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar”
pika 2.3.5 është përcaktuar se: Operatorët ekonomikë duhet të provojnë se disponojnë një
punësim mesatar për jo më pak se 200 punonjës shërbimi për periudhën Janar-Dhjetor 2014 dhe
Janar –Dhjetor 2015. Kjo kërkesë duhet të vërtetohet nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të
lëshuar nga Drejtoria e Tatim Taksave si dhe Listpagesat e subjektit shoqëruar me FDP-të, në të
cilat të jenë të përfshirë edhe punonjësit që do të kryejnë shërbimin pranë objekteve të UKT-sh.a.
III.6.2. Referuar arsyetimit sa më sipër Komisioni gjykon se për sa kohë autoriteti kontraktor ka
kërkuar Listpagesat për periudhën Janar –Dhjetor 2014, Janar-Dhjetor 2015 do të thotë që e ka
gjykuar të mjaftueshme këtë periudhë për krijimin e bindjes së tij mbi kapacitetet profesionale të
operatorëve ekonomikë pjesmarrës në proceduraën e prokurimit. Komisioni referuar edhe
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asryetimit sa më sipër gjykon se kriteri nuk duhet të shtohet por të modifikohet duke hequr pjesën
e kriterit aryetuar në pikën III.4 e në vijim.
Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti 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 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, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet
që operatori ekonomik zotëron të gjitha kapacitetet për realizimin e kontratës me sukses në afat
dhe në cilësi sipas përcaktimeve të dokumentave standarte të tenderit. Në rastin konkret autoriteti
kontraktor ka gjykuar të mjaftueshmë kërkesën për paraqitjen e listpagesave për periudhën e
mësipërme për këtë arsye Komisioni nuk e gjykon të nevojshme shtimin e kriterit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Toni Security” sh.p.k nuk qëndron
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k se “Në
shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” autoriteti ka kërkuar: Numri i rojeve që duhen për arkat dhe
në tabelë kostatojmë se autoriteti nuk është shprehur teksualisht për numrin e rojeve. Sa më sipër
kërkojmë vendosjen e numrit të rojeve në tabelë”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.7.1. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të procedurës objekt ankimimi
përcaktohet se: Numri i rojeve që nevojiten për vitin 2016 është si më poshtë vijon, sipas
strukturave përkatëse.
1. Numri i rojeve që duhen për Arkat:

Nr

Emertimi i objekteve qe ruhen

Nr.
Vendrojeve

Nga e hena deri te
premten

Te shtune

1

Arka Liceu Artistik

1

7 ore

5 ore

2

Arka Brryli

1

7 ore

5 ore

3

Arka shkolle e Bashkuar

1

7 ore

5 ore

4

Arka rruga e Barikadave

1

7 ore

5 ore

5

Arka Laprake

1

7 ore

5 ore

6

Arka Koder Kamez

1

7 ore

5 ore

7

Arka Babrru

1

7 ore

5 ore

8

Arka Njesia 2

1

7 ore

5 ore

9

Arka Ali Demi

1

7 ore

5 ore

10

Arka Ëilson

1

7 ore

5 ore

11

Arka Mine Peza

1

7 ore

5 ore

14

12

Arka Pallati me Shigjeta

1

7 ore

5 ore

13

Arka Komuna e Parisit

1

7 ore

5 ore

14

Arka Don Bosko

1

7 ore

5 ore

15

Arka Yzberisht

1

7 ore

5 ore

16

Arka Unaza e Re

1

7 ore

5 ore

17

Arka Sauk

1

7 ore

5 ore

III.7.2. Sa më sipër konstatuar Komisioni gjykon se pretendimi i ankimuesit është i drejtë pasi
autoriteti kontraktor në tabelën sa më sipër nuk ka përcaktuar numrin e rojeve të nevojshme për
kryerjen e shërbimit duke dhënë informacion vetëm në lidhje me numrin e vendrojeve dhe kohën
e shërbimit.
III.7.3. Neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” i VKM Nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar parashikon
shprehimisht se 1. 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.7.4. Në nenin 23 pika 1,2 dhe 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndryshuar parashikohet se :
“1. 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.
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit
dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor.....
III.7.5. Në interpretim të neneve sa më sipër del qartësisht qëllimi i normave juridike të cilat
detyrojnë autoritetin kontraktor që në hartimin e specifikimeve teknike apo termave të referencës
të përshkruajë sa më qartë të gjithë elementët e mallrave punëve apo shërbimeve objekt prokurimi
në funksion të trajtimit të njëjtë dhe të barabarë të operatorëve ekonomikë pjesmarrës në mënyrë
që edhe ofertat e tyre të hartohen në përputhje me specifikimet dhe të gjitha kërkesat e autoritetit
kontraktor në dokumentat e tenderit. Në rastin konkret mospërcaktimi i numrit të rojeve për
realizimin e këtij shërbimi krijon konfuzion tek operatorët ekonomikë pjesmarrës në
përllogaritjen e ofertës.
Sa më sipër. pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p k qëndron.
III.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” shpk se “Në
kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti ka kërkuar: Operatori ekonomik duhet të deklarojë se
zotëron Leje individuale për 25 armë krahu dhe brezi, në kategorinë A+B (1.3.A) , Leje për 20
armë krahu në kategorinë C (1.3.B), Leje kolektive për 25 armë në kategorinë A+B (1.3.A).
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Kriteri i mësipërm nuk përmbushet me deklarata pasi disponimi/zotërimi i armatimit vërtetohet
me lejet e armëve të lëshuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë. Për ketë arsye kërkojmë
ndryshimin e kriterit si në vijim. Leje individuale për 25 armë krahu ose brezi në kategorinë A+B
(1.3.A); Leje për 20 armë krahu në kategorinë C(1.3.B); Leje kolektive për 25 armë në kategorinë
A+B (1.3.A), Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.8.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar”
pika 2.3.8. është përcaktuar se: Operatori ekonomik duhet të deklarojë që zotëron:
- Leje individuale për 25 armë krahu ose brezi në kategorinë A+B (1.3.A)
- Leje për 20 armë krahu në kategorinë C (1.3. B
- Leje Kolektive për 25 armë në kategorinë A+B (1.3.A)
III.8.2. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, 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.
III.8.3. 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, e në
funksion të kësaj kriteret e vendosuara nga autoriteti kontraktor duhet të jenë pikërisht në
funskion të këtyre parimeve. Në këtë kuptim referuar kriterit sa më sipër autoriteti kontraktor ka
gjykuar të mjaftueshme që kapacitetet e operatorëve ekonomikë sa i takon disponueshmërisë së
armatimit të vërtetohen nga këta të fundit me anë të një deklaratë ku të dëshmojnë se disonojnë
kapacitetet në lidhje me armatimin.
Komisioni gjykon se për sa kohë që një kriter i tillë nuk kufizon konkurrencën, nuk është
diskriminues, përkundrazi lëhtëson operatorët ekonomikë që në përmbushje të kritereve
kualifikuese të evitojnë barierat burokratike për pajisjen me vërtetime nga organet kompetente
duke i përmbushur kështu kriteret kualifikuese me anë të dorëzimit të deklaratave e cila në vetvee
është një shqaqje vullneti e cila mbart përgjegjësi në cdo rast për deklarimet e bëra në të.
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.
III.8.4. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron gjithashtu se në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë
zbatimit të kontratës” të LPP, autoriteti kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin e tij
ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të kontratës.
KPP sjell në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht autoriteti
kontraktor ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia e mallit do
të jetë e njëjtë me cilësinë dhe specifikimet teknike të premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në
kontratë. Në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara, autoriteti kontraktor zbaton penalitetet e
parashikuara në kontratë, apo detyrimet, në mbështetje të nenin 62 të LPP-së.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” nuk qëndron
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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
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k.
për procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-23392-02-10-2016 me
objekt: “Ruajtja e objekteve të shoqërisë si dhe shoqërimi i vlerave monetare me roje
civile për UKT sh.a ”, me fond limit 127,342,080 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 04.03.2016, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime Tiranë
sh.a.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të 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.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 326 Protokolli; Datë 24.02.2016
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