KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.137/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 11.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
dokumentave të procedurës së prokurimit “Procedurë e
hapur” me Nr. REF-23151-02-08-2016, me objekt: “Shërbim i
ruajtjes dhe sigurisë fizike” ndarë në lote, Loti 1, “Qendra e
Depurimit të Midhjes, Manastir, Sarandë”, me fond limit
1.582.680 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar nё
datёn 03.03.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës Tiranë.

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Njësia Bashkiake nr.8, Rruga “Lidhja e Prizrenit”
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës 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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën
e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. 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 09.02.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit me objekt: “Shërbim
i ruajtjes dhe sigurisë fizike” ndarë në lote, Loti 1, “Qendra e Depurimit të Midhjes,
Manastir, Sarandë”, me fond limit 1.582.680 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar
nё datёn 03.03.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe
Akuakulturës Tiranë.
II.2. Në datën 13.02.2016 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar si vijon: “[…] Duke u bazuar në tabelën e
shtojcës 11 shohim se kërkohen 3.16 roje për nëj vendroje me dy turne, ndërsa në kriteret e
vecanta të kualifikimit është kërkuar që vërtetimet nga Drejtoria e Policisë së Qarqeve
përkatëse duhet të vërtetojnë se operatori ekonomik disponon jo më pak se 10 punonjës
shërbimi të certifikuar, shoqëruar me listën emërore të tyre. Ky kriter duhet të ndryshohet
dhe të përshtatet me shtojcën 11. Kjo sepse shërbimi do të kryhet nga 3.16 roje dhe jo 10
roje […].”
II.3. Në datën 17.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën. Sipas autoritetit kontraktor, për të garantuar kryerjen e këtij shërbimi
nevojitet vërtetim që shoqëria disponon jo më pak se 10 punonjës shërbimi të certifikaur.
Përllogaritja është si më poshtë:
1. Shërbimi me roje të specializuar: Për tre turne nevojiten 4.74 roje ndërsa për dy
turne nevojiten 3.16 punonjës.
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2. Grup i gatshëm: Për 1 turn nevojiten minimalisht 2 punonjës grup i gatshëm, ndërsa
për dy turne nevojiten 4 punonjës grup i gatshëm.
3. Qendra e kontrollit-operative: 24 orë*30.4ditë/muaj=729,6 orë/mua
729,6 orë/muaj/174 orë/muaj=4.19 roje.
Për tre turne nevojiten 4.19 punonjës për sallë operative, ndërsa për dy turne
nevojiten 2.79 punonjës.
Në total rezultojnë 10 punonjës të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit.”
II.4. Në datën 22.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe
në autoritetin kontraktor.
II.5. Në datën 01.03.2016 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
283/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 45/5.1/1 prot., datë 29.02.2016 me objekt:
“Informacion në lidhje me vendimin nr.283/1, datë 23.02.2016”.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k, se: Duke u
bazuar në tabelën e shtojcës 11 shohim se kërkohen 3.16 roje për nëj vendroje me dy turne,
ndërsa në kriteret e vecanta të kualifikimitështë kërkuar që vërtetimet nga Drejtoria e
Policisë së Qarqeve përkatëse duhet të vërtetojnë se operatori ekonomik disponon jo më pak
se 10 punonjës shërbimi të certifikuar, shoqëruar me listën emërore të tyre. Ky kriter duhet
të ndryshohet dhe të përshtatet me shtojcën 11. Kjo sepse shërbimi do të kryhet nga 3.16
roje dhe jo 10 roje […], Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
Teknik”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar plotësimi i kushtit të mëposhtëm:
“Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Vlore, nëpërmjet të cilit të
vërtetohet se operatori ekonomik:
-disponon jo më pak se 10 punonjës shërbimi të çertifikuar, shoqeruar me listen emerore
te tyre ( roje, grup te gatshem, salle operative)
III.1.2. Në Shtojcën 9 “Specifikimet teknike” është parashikuar
Shërbimet per te gjitha LOTET do të kryhen për 16 orë , per 1 vend roje, Turni II-III-te
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1.Rojet duhet të jenë të pajisur me mjete mbrojtëse (armë krahu),me uniformë të veçantë dhe
dokument që vërteton identitetin e tyre.
2.Gjatë turneve të punës, rojet do të kryejnë kontrolle cdo 30 minuta në të gjitha ambjentet e
3. Të ruajë me përkushtim objektin që i është besuar, të ruajë rendin në to,si dhe të sigurojë
jetën e personelit.
4.Të kërkojë nga shtetasit dhe punonjësit të zbatojnë rregullat e brendshme të objektit.
Ndërsa në shtojcën 11 ”Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”, të loteve të mësipërm, është
parashikuar si më poshtë:
Shërbimi që kërkohet:

Nr.

Objekti i prokurimit

Perjudha

Nr.Vendrojeve

Nr.Turneve

Turnet

Loti I

Sherbim i ruajtjes
dhe sigurise fizike
me roje private te
Qendres se
depurimit te midhjes
Manastir, Sarande

10 muaj

1

2

II- III

III.1.3 Nё shtojcёn 12 “Termat e referencёs” parashikohet si vijon:
”1. Sherbimet do te kryhen per 16 ore ne nje vend roje me tre turne me 3.16 roje duke
perfshire te shtune te djela dhe festat.
2. Rojet duhet te jene te pajisur me arme dhe mjete te tjera mbrojtese, me uniforme te
veçante dhe dokumentin qe verteton identitetin e tyre.
3. Gjate turneve te dyta dhe te treta rojet te kryejne kontrolle çdo 30 minuta ne te gjitha
hapesirat e objektit.
4. Te ruaje me perkushtim objektin qe i eshte besuar, te ruaje rendin ne to si dhe te siguroje
jeten e personelit.”
III.1.4. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni
46, pika 1, germa b) përcaktohet: “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”. “Aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,
kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të
zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës”
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Ndёrsa nё pikёn 3 tё kёtij neni përcaktohet: “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në
mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo
rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik.”
III.1.5. Nё Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 1 dhe 2 thuhet 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.
2. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në
përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë
me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor
duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për
përmbushjen e këtyre kritereve.
Kriteret për kualifikim vendosen që ti 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
kerkesat e veçanta për kualifikim, të cilat nuk duhet të tejkalojnë objektin e prokurimit.
Sipas informacionit tё autoritetit kontraktor rezulton se nё numrin e punonjёsve tё
kёrkuar nё kriteret e vecanta pёr kualifikim janё marrё nё konsideratё edhe nevojat e
autoritetit kontraktor pёr grup tё gatshёm dhe operatorё tё qendrёs sё kontrollit, pёrvec
atyre tё ruajtjes me roje tё objektit.
Lidhur me kёtё argument, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se nevojat e autoritetit
kontraktor pёr personelin e grupit tё gatshёm dhe sallёs operative duhet tё gjejnё
pasqyrim nё shtojcёn 9 “Specifikimet teknike”, shtojcёn 11 “Shёrbimet dhe grafiku i
ekzekutimit” dhe shtojcёn 12 “Termat e referencёs”, nё pёrputhje me rregullat e
prokurimit publik, pasi ёshtё detyrimi i autoritetit kontraktor qё natyrёn e shërbimeve ta
shprehё qartë në këto shtojca, ndёrsa kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë
të gjitha kriteret qё janё në përpjestim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën
dhe vlerën e kontratës qё do tё prokurohet.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontrator për 10 punonjës
shërbimi është jopropocionale pasi e tejkalon volumin dhe përmasat e kontratës që
prokurohet, në kushtet kur kërkohet që shërbimi i ruajtjes të kryhet në 1 (një) vendroje dy
turne, me 3.16 punonjës shërbimi. Në kërkesat për numrin e punonjësve, autoriteti
kontraktor duhet të marrë parasysh numrin e personelit që nevojitet për realizimin e
kushteve të kontratës së kërkuar në dokumentat e tenderit.
Vendosja e këtij kriteri në mënyrë joproporcionale me volumin e kontratës që prokurohet
ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe trajtimin e barabartë të
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi dhe bie në kundërshtim me
nenin 1, pika 2 e Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.
Për autoritetin është e rëndësishme të vërtetohet se operatori ekonomik disponon kapacitete
teknike (në rastin konkret punonjës shërbimi), mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë
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objektin e prokurimit dhe për këtë arsye, KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të
marrë masa për modifikimin e kriterit në fjalë.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Shërbim i ruajtjes dhe
sigurisë fizike” ndarë në lote, Loti 1, “Qendra e Depurimit të Midhjes, Manastir,
Sarandë”, me fond limit 1.582.680 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar
nё datёn 03.03.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit
dhe Akuakulturës Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me
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 vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë “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. 283 Protokolli,
Datë 22.02.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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