REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 340/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 29.05. 2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Ankimues:

Autoriteti Kontraktor:

Baza Ligjore:

Modifikimi i dokumentave të tenderit për procedurёn e prokurimit
“Kërkesë për propozime” me objekt: “Ruajtja fizike e tregut të
shitjes me shumicë fruta perime Korçë”, me fond limit 1.470.515
lekë pa TVSH, i parashikuar për t’u zhvilluar në datë 03.05.2015
nga autoriteti kontraktor, Tregu i Shitjes me shumicë Fruta Perime
Korçë.
“Eurogjici Security” sh.p.k
Adresa: Rruga “Adem Jashari”, Lagja 8, H.10, Pall 4, Ap.3,
Tiranë
Tregu i Shitjes me shumicë Fruta Perime Korçë
Adresa: Korçë
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”, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
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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 të ankuesit, 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, 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.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 24.04.2015 është publikuar procedura e prokurimit“Kërkesë për propozime” me
objekt: “Ruatja fizike e tregut të shitjes me shumicë fruta perime Korçë”, me fond limit
1.470.515 lekë pa TVSH, i parashikuar për t’u zhvilluar në datë 03.05.2015 nga autoriteti
kontraktor, Tregu i Shitjes me shumicë Fruta Perime Korçë.
II.2. Në datën 27.04.2015, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka
paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e kualifikimit të
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procedurës së mësipërme. Në ankimimin drejtuar autoritetit kontraktor ankimuesi pretendon se
nuk ka marrë kthim përgjigje.
II.3. Në datën 06.05.2015 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor si më
poshtë: Kundërshtojmë kriteret e përcaktuar në dokumentat e tenderit;
1. Ofertuesi duhet të paraqesë vërtetim për armatimin në përdorim lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Korcë për të përmbushur dhe realizuar objektin e
kontratës.[......................]
2. Operatori ekonomik tw ketw Qendwr kontrolli nw qytetin e Korçws, kjo e vërtetuar me
akt pronësie ose me kontratë qeraje për Sallë Operative dhe pagesën e taksave pranë
Bashkise Korcë, dhe pagesën. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike për Qendër kontrolli në qytetin e Koçës, bazuar në nenin
22 të Ligjit nr 75/2014 për “Shërbimin privat të sigurise fizike” bazuar në Ligjin nr 9723
date 03.05.2007 për qendrën kombëtare të regjistrimit, neni 62 paragrafi 2. Ky kriter
është tërësisht i paligjshmëm pasi detyron të gjithë operatorët ekonomikë që të paraqesin
këtë dokument, dhe pse sipas QKR-së disa e kanë selinë në Korçë e disa e kanë në qytete
të tjera. Kërkojmë heqjen e këtij kriteri ose ndryshimin në: “Operatori ekonomik të ketë
Qender kontrolli në qytetin e Korcës, kjo e vërtetuar me akt pronësie ose me kontratë
qeraje për Sallë Operative. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike.”
3. I njëjti kriter si në pikën “2” është kërkuar sërisht tek kriteret e vecanta, kapaciteti
ekonomik dhe financiar [...]. Kërkojmë heqjen e këtij kriteri ose ndryshimin në:
“Operatori ekonomik të ketë Qendër kontrolli në qytetin e Korcës, kjo e vërtetuar me akt
pronësie ose me kontratë qeraje për Sallë Operative. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të
gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike.”
4. Në kriteret e vecanta, Licensa profesionale lidhur me shërbimet objekt i kontratës është
kërkuar sërish: “Operatori ekonomik të ketë Qendër kontrolli në qytetin e Korcës, për
vezhgimin e kamerave dhe të sistemit të alarmit, kjo vërtetuar me kontratë qeraje për
Sallë Operative dhe pagesën e taksave pranë Bashkisë Korcë, për vitin 2014, 2015
bazuar në nenin 22 të Ligjit nr 75/2014 për “Shërbimin privat të sigurisë fizike”. Si në
pikën “2”, kërkojmë heqjen e këtij kriteri ose ndryshimin në: “Operatori ekonomik të
ketë Qender kontrolli në qytetin e Korcës, për vëzhgimin e kamerave dhe sistemin e
alarmit, kjo e vërtetuar me kontratë qeraje për Sallë Operative.”
5. Në kriteret e vecanta, licensa profesionale lidhur me shërbimet objekt i kontratës është
kërkuar sërish: “Certifikatën e regjistrimit me numrin unik të identifikimit të lëshuar nga
QKR që subjekti i regjistruar ushtron veprimtari në qarkun e Korcës bazuar në Ligjin nr
9723 datë 03.05.2007 për qendrën kombëtare të regjistrimit, neni 62 paragrafi 2.” [...]
Kërkojmë heqjen e kriterit të mësipërm.
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6. Në kriteret e vecanta është kërkuar: “Ofertuesi duhet të paraqesë vërtetim për lejet
individuale të ushtrimit të profesionit lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Korçë,
për 12 punonjës shërbimi, (për ruajtien e objektit, grupin e gatshëm, dhe Qendër
kontrolli) për të përmbushur dhe realizuar objektin e kontratës”. Numri i punonjësve i
kërkuar është në disporcion me numrin e kërkuar për realizimin e shërbimit. Kjo bën të
kufizohet pjesëmarrja në tender. Referuar DST shërbimi do të kryhet në një vendroje me
4.3 roje. Së pari, konstatojmë se autoriteti kontraktor ka parashikuar fond vetëm për
shërbimi roje e vërtetuar nga zërat e preventivit. Së dyti, për realizimin e këtij shërbimi
autoriteti kontraktor ka parashikuar fond vetëm për shërbimi roje e vërtetuar me numrin
e rojeve të publikuar pra me 4.3 roje. Ndërkohë që kërkon vërtetim lëshuar nga DPQ
Korcë për 12 punonjës. Ky numër është në disporcion me numrin e rojeve për vendroje.
Kërkojmë ndryshimine kriterit ”Ofertuesi duhet të paraqesë vërtetim për lejet individuale
të ushtrimit të profesionit lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Korçë, për 4.3
punonjës shërbimi, për të përmbushur dhe realizuar objektin e kontratës”.
7. Në termat e referencës dhe specifikimet teknike autoriteti ka kërkuar [....]. në asnjë pikë
nuk flitet për sinjal alarmi dhe kamerat e vëzhgimit. Në se autoriteti kërkon shërbim
duhet të përcaktonte se i nevojitej: numri i sinjal alarmit, numri i sensorëve, lloji i
sensorëve, skicat që tregojnë vendin ku do montohet sinjali, skicat ku do të vendosen
sensorët, numri i kamerave, distanca që kërkohet të mbulohet nga kamerat, skica ku do të
motohen kamerat.
8. Nga verifikimi i numrit të rojeve 4.3 me shërbim 24 orë nuk është i mjaftueshëm për të
mbuluar me shërëbim gjithe detyrimet ligjore në fuqi............... Sipas përllogaritjeve tona
numri është 4.84 roje për vendroje.
9. Nga verifikimi i termave të referencës si dhe specifikimeve teknike nga përllogaritjet tona
konstatojmë që fondi nuk mjafton për kryerjen e këtij shërbimi. [...] kërkojmë shtesë fondi
dhe vendosjen e specifikimeve teknike sipas përcaktimeve tona.
Kërkojmë heqjen e kritereve të paligjshme, ndryshimin e kritereve, vendosjen e elementeve të
nevojshëm sipas arsyetimeve të mësipër, përllogaritjen e fondit limit dhe numrit të rojeve.
II.5. Në datën 14.05.2015, nëpërmjet shkresës me nr. 18 prot., datë 13.05.2015, me objekt:
“Dërgim informacioni [...]”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i
autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit si dhe trajtimin e ankesës
së operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
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Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e parë të operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk
se kriteri “....vërtetim për armatimin në përdorim lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Korcë....” duhet të hiqet, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se:
III.1.1 Në dokumentat standarte të tenderit shtojca 7, kapaciteti teknik, pika 8, “B” është
përcaktuar:
Ofertuesi duhet të paraqesë vërtetim për armatimin në përdorim lëshuar nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut Korcë për të përmbushur dhe realizuar objektin e kontratës.
III.1.2. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 përcaktohet: 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.”
III.1.3. Në Udhëzimin e Ministrit të Brendshëm nr. 656, datë 06.10.2009, Kreu V, pika 29,
shkronjat “d” dhe “f”, përcaktohet se:
Me qëllim njohjen dhe kontrollin e aktivitetit të SHRSF-ve me aktivitet në territorin e
DPQ-së, specialisti përgjegjës, për secilën shoqëri, çel e ruan dosjen e aktivitetit të tyre,
në të cilën vendosen e administrohen këto dokumente:
- Lista e armëve të krahut dhe të armëve të brezit, në të cilën të pasqyrohen: numri dhe
lloji i armës, emri i punonjësit që e mban atë, objekti ku arma përdoret për shërbim.
- Plani i dislokimit të shërbimit për secilin objekt që ka marrë në ruajtje shoqëria, së
bashku me skicën ku pasqyrohen dhe vendrojat dhe oraret e shërbimit. Si rregull
përpilohet në fillim të çdo viti dhe sa herë që ka ndryshime të numrit të objekteve të
marra apo hequra nga ruajtja.
III.1.4. Ndërkohë, me Urdhërin nr.155, datë 29.05.2014 të Ministrit të Punëve të Brendshme
“Për disa ndryshime në Urdhërin e Ministrit të Rendit Publik nr.1491, datë 21.06.2001 “Për
pajisjen e shoqërive të ruajtjes dhe të sigurisë fizike me armatim, municion dhe mjete speciale”,
është vendosur që:
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Në Urdhërin nr.1491, datë 21.06.2001 të Ministrit të Rendit Publik “Për pajisjen e
shoqërive të ruajtjes dhe të sigurisë fizike me armatim, municion dhe mjete speciale”,
bëhen këto ndryshime:
Pikat 2 dhe 3, ndryshojnë si më poshtë vijon:
2. Pajisen me pistoletë TT.Mod.54 e 14 fishekë:
a) Punonjësi i shërbimit të shoqërisë që bën ruajtjen dhe sigurimin fizik të
objekteve publike dhe private.
b) Punonjësi i shërbimit të shoqërisë private që bën sigurimin fizik, mbrojtjen e
jetës dhe shëndetit të shtetasve shqiptarë dhe të huaj.
3. Pajisen me automatik mod. 56 me 30 fishekë:
a) Punonjësi i shërbimit të shoqërisë së ruajtjes dhe të sigurisë fizike që bën
ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve depot e lëndëve plasëse për përdorim
civil, HEC (hidrocentralet), depo uji nënstacione elektrike, godinavetë
SHISH-it.
b) Punonjësi i shërbimit që bën shoqërimin e vlerave monetare dhe sendeve të
çmuara... [...]
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen e
“vërtetimit për përdorimin e armës”, nuk është në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara,
ku përcaktohet qartë se operatori ekonomik është i detyruar të pajiset me leje kolektive kur
shpallet fitues dhe ka lidhur kontratën me autoritetin kontraktor, pasi atëherë miratohet plani i
dislokimit të punonjësve përkatës.
Gjithashtu në çertifikatat individuale për ushtrimin e veprimtarisë, përcaktohet se çdo person i
pajisur me çertifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, ka të drejtën për
përdorimin edhe të armës së zjarrit. Në këtë kontekst, çdo person i pajisur me leje/çertifikatën si
punonjës shërbimi, jo vetëm e plotëson këtë kriter, por e ka të drejtën për përdorimin e armës së
zjarrit.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se arma konkrete dhe leja përkatëse për përdorimin e kësaj
arme, nuk mund të jepen më parë se sa përcaktimi i objektit që do të ruhet, ndërkohë që, sipas
çertifikatës personale për ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes së objekteve, çdo person i pajisur
me lejen/çertifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, e ka të drejtën për
përdorimin e armës së zjarrit.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e dytë, tw tretë dhe të katërt të ankimuesit për kriteret:
Operatori ekonomik të ketë Qendwr kontrolli në qytetin e Korçës, kjo e vërtetuar me akt pronësie
ose me kontratë qeraje për Sallë Operative dhe pagesën e taksave pranë Bashkisë Korçë, dhe
pagesën. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
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elektrike per Qendër kontrolli në qytetin e Korçës, bazuar në nenin 22 të Ligjit nr 75/2014 për
“Shërbimin privat të sigurisw fizike” bazuar në Ligjin nr 9723 datë 03.05.2007 për qendrën
kombëtare të regjistrimit, neni 62 paragrafi 2”, dhe “Operatori ekonomik të ketë Qendër
kontrolli në qytetin e Korcës, për vëzhgimin e kamerave dhe të sistemit të alarmit, kjo vërtetuar
me kontratë qeraje për Sallë Operative dhe pagesën e taksave pranë Bashkisë Korcë, për vitin
2014, 2015 bazuar në nenin 22 të Ligjit nr 75/2014 për “Shërbimin privat të sigurise fizike”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, pika f “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”,
Kapaciteti teknik, si dhe tek kapaciteti financiar kërkohet:
(i)

“Operatori ekonomik të ketë Qendër kontrolli në qytetin e Korcës, kjo e vërtetuar me
akt pronësie ose me kontratë qeraje për Sallë Operative dhe pagesën e taksave pranë
Bashkisë Korcë, dhe pagesën. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve
të maturuara të energjisë elektrike për Qendër kontrolli në qytetin e Korcës, bazuar
në nenin 22 të Ligjit nr 75/2014 për “Shërbimin privat të sigurisë fizike” bazuar në
Ligjin nr 9723 datë 03.05.2007 për qendrën kombëtare të regjistrimit, neni 62
paragrafi 2”

Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, pika 3 “B” tek “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”,
Kapaciteti teknik, kërkohet:
(ii)

“Operatori ekonomik të ketë Qendër kontrolli në qytetin e Korcës, për vëzhgimin e
kamerave dhe të sistemit të alarmit, kjo vërtetuar me kontratë qeraje për Sallë
Operative dhe pagesën e taksave pranë Bashkisë Korcë, për vitin 2014, 2015 bazuar
në nenin 22 të Ligjit nr 75/2014 për “Shërbimin privat të sigurise fizike;

III.2.2. Në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar
me VKM nr.109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të
klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që:
“Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë
elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e
rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të
faturuar.”
III.2.3 Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 3, c) është përcaktuar:
“Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e
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detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç
rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e
lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i
detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës
nga operatori ekonomik.”
III.2.4. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 përcaktohet: 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.”
III.2.5. Në Ligjin 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”.
Ndërsa në pikën 3 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.2.6. 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 nuk duhet të tejkalojnë objektin e prokurimit.
III.2.7. Në rastin konkret, nisur edhe nga pretendimet e ankimuesit, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të hartojë dhe përcaktojë kritere të cilat të jenë
lehtësisht të plotësueshme nga operatorët ekonomikë të interesuar për një procedurë prokurimi si
edhe lehtësisht të verifikueshme nga autoriteti kontraktor.
Salla operative, e cila sipas përcaktimeve të bëra në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të
sigurisë fizike”, emërtohet “Qendra e menaxhimit dhe kontrollit”, është ambienti me
mjete/pajisje që shërben për menaxhimin, kontrollin e veprimtarisë private të sigurisë fizike. Nё
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kёtё kontekst shoqёritë e ruajtjes dhe sigurimit fizik provojnë se disponojnë qendrën e
menaxhimit, me vërtetimin lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Përkatës ku ushtrojnë
aktivitet, pasi sh.p.s.f-të raportojnë veprimtarinë e ruajtjes dhe sigurisё fizike në Drejtorinё e
Policisё sё Qarkut pёrkatёs, e cila pasqyrohen nga ky i fundit nё vёrtetimet qё lёshon pёr kёtё
qёllim.
Konkretisht, disponimi ose jo i sallës operative nga një operator ekonomik, është një kërkesë e
cila do të dokumentohet më së miri me vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
përkatës, që është edhe institucioni ku raportohet veprimtaria e shoqërive private të sigurisë
fizike, bazuar në Udhëzimin nr. 157, datё 01.04.2015 tё Ministrit të punëve të Brendshme, “Pёr
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë”, në të cilin përcaktohet se: “Veprimtaria e ruajtjes
dhe sigurisё fizike tё shoqёrisё pёrkatёse raportohet nё strukturat e policisё sё qarkut pёrkatёs, e
cila, nga ana e saj kryen evidentimin dhe kontrollin e aktivitetit tё sh.r.s.f-ve”.
Sqarojmë se ka shoqëri të ruajtjes dhe sigurisë fizike që mund të kryejnë shërbimin e tyre pothuaj
në të gjithë territorin e Shqipërisë (kjo e lejuar falë llojit dhe kategorisë së licencës për ushtrimin
e veprimtarisë në të gjithë territorin e vendit) dhe do të duhej që një operator i caktuar të pajisejt
me një dokument të tillë në të gjitha vendet ku do të ushtronte shërbimin, ndërkohë që ligji për
sistemin e taksave vendore e përcakton qartë kriterin për pagimin e taksave lokale dhe
rrjedhimisht pajisjen me NIPT sekondar.
Cdo shoqëri tregtare përfshirë dhe shoqëritë private të sigurisë fizike, detyrohen të paguajnë
taksat vendore në vëndin ku ushtrojnë aktivitetin referuar ligjit nr 9632, datë 30.10.2006 “Për
sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, rrjedhimisht pajisen me Nipt sekondar.
Përsa i përket pjesës së kriterit Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike për Qendër kontrolli në qytetin e Korcës, bazuar në nenin 22 të
Ligjit nr 75/2014 për “Shërbimin privat të sigurisë fizike” bazuar në Ligjin nr 9723 datë
03.05.2007 për qendrën kombëtare të regjistrimit, neni 62 paragrafi 2, autoriteti kontraktor
referuar dhe bazës ligjore të sipërcituar në pikën III.2.2 duhej të kufizohej vetëm në kërkesën për
Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
Sa më sipër autoriteti kontraktor duhet të bëjë modifikimet përkatës, e rrjedhimisht pretendimet e
operatorit ekonomik ankimues qëndrojnë pjesërisht.
III.3. Në lidhje me pretendimin e pestë të ankimuesit në lidhje me kriterin:
“Certifikatën e regjistrimit me numrin unik të identifikimit të lëshuar nga QKR që subjekti i
regjistruar ushtron veprimtari në qarkun e Korcës bazuar në Ligjin nr 9723 datë 03.05.2007 për
qendrën kombëtare të regjistrimit, neni 62 paragrafi 2”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.3.1 Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, tek “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti
teknik, kërkohet:
(i)

Certifikatën e regjistrimit me numrin unik të identifikimit të lëshuar nga QKR që
subjekti i regjistruar ushtron veprimtari në qarkun e Korcës bazuar në Ligjin nr 9723
datë 03.05.2007 për qendrën kombëtare të regjistrimit, neni 62 paragrafi 2

III.3.2. Në Ligjin 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”.
Ndërsa në pikën 3 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.3.3. 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 nuk duhet të tejkalojnë objektin e prokurimit.
III.3.4. Në dokumentin Ekstrakt i Regjistrit Tregtar për të dhënat e subjektit “Shoqëri me
përgjegjësi të kufizuar”, përcaktohet Selia apo Zyra Qendrore e Shoqërisë si edhe Vendet e tjera
të ushtrimit të aktivitetit, sipas të cilave vërtetohet se në cilat qytete apo rrethe një operator
ekonomik ushtron veprimtarinë e tij.
III.3.6. Nisur nga sa më lart, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor nuk është diskriminuese, përsa kohë që nuk është përjashtuese. Konkretisht, ndryshe
nga pretendimi i ankimuesit që kërkon të përcaktohet kërkesa për subjektet që sipas QKR e kanë
selinë në Korçë, autoriteti kontraktor kërkon çertifikatë regjistrimi lëshuar nga QKR që subjekti i
regjistruar ushtron veprimtari në qarkun e Korçës, duke e zgjeruar gamën e veprimtarisë dhe
duke mos e kufizuar kërkesën për ato subjekte që kanë vetëm selinë në Korçë, por duke përfshirë
të gjithë operatorët që ushtrojnë veprimtarinë në këtë qark (referuar selisë apo vendeve të tjera të
ushtrimit të aktivitetit).
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Për sa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e gjashtë të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për
kriterin Ofertuesi duhet të paraqesë vërtetim për lejet individuale të ushtrimit të profesionit
lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Korçë, për 12 punonjës shërbimi, (për ruajtien e
objektit, grupin e gatshëm, dhe Qendër kontrolli) për të përmbushur dhe realizuar objektin e
kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7, Kapaciteti Teknik, pika 7, nga ana e autoritetit
kontraktor është përcaktuar kriteri: “Ofertuesi duhet të paraqesë vërtetim për lejet individuale të
ushtrimit të profesionit lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Korçë, për 12 punonjës
shërbimi, (për ruajtien e objektit, grupin e gatshëm, dhe Qendër kontrolli) për të përmbushur
dhe realizuar objektin e kontratës”.
III.4.2. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 28, pika 2, përcaktohet se “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”.
III.4.3 Në dokumentat e tenderit shërbimi kërkohet në një vendroje me 4.3 roje për 233 ditë.
III.4.4. Në rastin konkret, referuar në bazën ligjore të sipërcituar si dhe kërkesave dhe numrit të
punonjësve që do të kryejnë këtë shërbim, Komisioni i Prokurimit Publik arsyeton se autoriteti
kontraktor kërkesën për vërtetim për lejet individuale të ushtrimit të profesionit lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut Korçë, për 12 punonjës shërbimi duhet ta përcaktojë në përputhje
dhe në përpjesëtim me numrin e rojeve që duhen për një vendroje. Sa më sipër, autoriteti
kontraktor referuar numrit të rojeve për një vendroje pra referuar 4.3 roje në përputhje dhe
përpjesëtim me këtë numër duhet të përcaktojë edhe të gjitha kriteret e tjera që kanë lidhje me
numrin e rojeve (si për çertifikatat (lejet) etj).
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e shtatë të operatorit ekonomik ku kërkon të informohet për
specifikat (vendvendosjet) e pajisjeve të sistemit të radioalarmit……, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.5.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 10, “Specifikimet teknike”, nga ana e autoritetit
kontraktor është përcaktuar:

11

“Shërbimi do të kryet, vend-roje (Nr 1) me 24 orë cdo ditë, me punonjës shërbimi, dhe kamera
vëzhgimi për të gjithë objektin për cdo ditë të kontratës”
III.5.2 Në dokumentat standarte të tenderit shtojca 7, kapaciteti teknik, pika 2, “B” është
përcaktuar:
Ofertuesit duhet të zotërojnë sisteme komunikimi që përdorin frekuenca. Për këtë është e
detyrushme të jetë i pajisur me Autorizim Individual nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike
dhe Postare për ”Ngritje dhe shfrytëzimi sistemin e pavarur Radiokomunikacioni /Radioalarmi
lëshuar nga AKEP, konform ligjit nr.9918 datë 19.05.2008, ku të përfshihet në Zonën e mbulimit
qyteti i Korcës.
III.5.3 Në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23, pika 1
dhe 4 përcaktohet se “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve
dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në
mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur
ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të
përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që
duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të
përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë në
mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave
me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të dalë jo
vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga pikëpamja
teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e ofertave për
kërkesat e objektit të kontratës, për këto punime ose për funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit
dhe të funksionit duhet të jenë të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë
në përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe
specifikimet për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin.”
III.5.4. 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.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor ka dhënë informacion të
pamjaftueshëm lidhur me shërbimit e ruajtjes së Tregu i Shitjes me shumicë Fruta Perime Korçë
me kamera dhe sistem alarmi, pasi, referuar shtojcave përkatëse për “Specifikimet Teknike”,
“Termat e referencës” dhe “Shërbimet e grafiku i ekzekutimit” nuk sqarohet si do të kryhet ky
shërbim (përcakton vetëm që shërbimi do te kryet, vend-roje (Nr 1) me 24 orë cdo ditë, me
punonjës shërbimi, dhe kamera vëzhgimi për të gjithë objektin për cdo ditë të kontratës). Më pas,
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nuk ka sqarim në lidhje me kryerjen e shërbimit apo dhe përllogaritjën e shpenzimeve për
kryerjen e shërbimit me kamera dhe sistem alarmi.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.

III.6. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se numrin e rojeve prej 4.3 për vendroje nuk është i
mjaftueshëm, Komisioni vëren se;
III.6.1 Në dokumentat standarte shtojca 9 tek “Specifikimet teknike” nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar që:
Shërbimi do të kryet, vend-roje (Nr 1) me 24 orë cdo ditë, me punonjës shërbimi, dhe kamera
vëzhgimi për të gjithë objektin për cdo ditë të kontratës.
III.6.3. 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.6.4. 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.6.5. 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 page jo më pak se 20% dhe çdo ore pune e kryer
midis intervalit 2.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi page jo më pak se 50%” ;
Neni 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 per qind ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e
punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune, që
merret një jave para ose pas kryerjes së saj. ” ;
Neni 93 “Data e Pushimeve Vjetore”
3) Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të
vitit pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje.
III.6.6. Referuar pikës III.3 të VKM-së nr. 1114, dt. 30.07.2008 “Për disa çështje në zbatim të
ligjeve nr. 7703, dt.11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, kontributi i detyrueshëm për
sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar nga pjesa e punëdhënësit të jetë
16,7% dhe pjesa e të punësuarit 11.2%”.
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III.6.7. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet të armatimit,
shpenzimet e ndërlidhjes si dhe fitimin, sipas legjislacionit tatimor.
III.6.8 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.”
III.6.9 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.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes dhe
kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet
të vërtetojnë se kualifikimet e nevojshme, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë,
gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Për autoritetin kontraktor është e domosdoshme të vërtetohet se një operator ekonomik plotëson
kriteret e kërkuara kur ato janë në përputhje dhe në përpjesëtim me përmasat dhe natyrën e
objektit që prokurohet.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, duke patur parasysh faktin që dokumentat e tenderit
duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për
cilësinë e shërbimeve, si dhe kërkesave të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e
shërbimit të ruajtjes me roje, (pra të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të
rëndësishme përbërëse, që garantojne cilësinë e kërkuar).
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Autoriteti kontraktor ka vendosur numrin e rojeve 4.3 roje, me turnet (tre turne) si dhe vendrojen
(një vendroje).
Nga përllogaritjet e Komisionit të Prokurimit Publik, autoriteti kontraktor ka përcaktuar se
shërbimi përfshin në total 3 turne. Shuma e rojeve që do të kryejnë shërbimin për 3 turne, do të
jetë 4.3 roje, pasi koeficienti i zëvëndësimit të rojeve (duke qenë se do të punohet 233 ditë) nga
autoriteti kontraktor është përllogaritur 1.43 roje në turn. Bazuar në dokumentat e tenderit të
publikuara nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se përllogaritja dhe
shpërndarja e rojeve konsiderohet i mjaftueshëm për realizimin e kontratës që autoriteti
kontraktor kërkon të përfitojë këtë shërbim.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.7 Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues për rishikimin e fondit limit dhe
specifikimeve teknike:
III.7.1. Në nenin 59, pika 2 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, përcaktohet shprehimisht:
“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më
shumë alternativave të renditura si më poshtë:
 çmimet e botuara nga INSTAT-i, ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga
institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e
tregtisë, në manuale etj); ose/dhe
 çmimet e tregut; ose/dhe
 çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera
kontraktore; ose/dhe
 çmimet ndërkombëtare, të botuara.
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë
përllogaritjen e vlerës së kontratës.”
III.7.2. 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.7.3. 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. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera
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gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127 (njëqind e njëzet e shtatë)
lekë”.
III.7.4. 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%”, 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.7.5. Referuar pikës III.3 të VKM-së nr. 1114, dt. 30.07.2008 “Për disa çështje në zbatim të
ligjeve nr. 7703, dt.11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, kontributi i detyrueshëm për
sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar nga pjesa e punëdhënësit të jetë
16,7% dhe pjesa e të punësuarit 11.2%”.
III.7.6. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet të armatimit, etj.
III.7.7 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.”
III.7.8 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
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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.7.9 Duke konsideruar që koeficenti i rojeve është 1.43, domethëne që për 1 vendroje janë
përcaktuar 4.3 roje, atëherë rezulton që fondi limit nuk është i mjaftueshëm.
Bazuar në gjykimin e mësipërm [cituar në pikën III.6] si dhe nga shqyrtimi i Dokumentave të
Tenderit, të publikuara nga autoriteti kontraktor, konstatohet se, fondi limit i përllogaritur
referuar kohëzgjatjes së shërbimit (233 ditë), numri i rojeve (4.3 roje) 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%, pra vlera limit e kontratës nuk është
përllogaritur në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore të sipërpërmëndura, duke sjellë si
pasojë, pamjaftueshmërinë për kryerjen e shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor.
Sqarojmë se autoriteti kontraktor duhet të marrë parasysh kryerjen e shërbimit në një vendroje pa
ndërprerje për 233 ditë ose 7.66 muaj muaj si dhe ruajtjen me kamera dhe sistem alarmi i Tregut
të Shitjes me shumicë Fruta Perime Korçë për të njëjtën periudhë, që kërkon angazhimin në
personelin e nevojshëm dhe teknologjinë e duhur.
Përsa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik qëndron.
III.8 Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve, si dhe nga informacioni i
autoritetit kontraktor rezulton se në datën 03.05.2015 Komisioni i Vlerësimit të ofertave ka
vazhduar me hapjen e ofertave.
Në këto kushte, teknikisht nuk mund të kryhet asnjë veprim për modifikimin e dokumentave të
tenderit të mësipërm dhe shtyrjen e datës së tenderit. Për pasojë autoriteti kontraktor duhet të
anulojë procedurën e prokurimit.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor se hapja e
ofertave është kryer në kundërshtim të ligjit për prokurimin publik, pasi autoriteti kontraktor
duhet të respektonte afatin prej 10 ditë që ligji i njeh si të drejtë operatorit ekonomik ankimues
për të ushtruar të drejtën e ankimimit pranë KPP-së.
Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, neni 63, pika 6,
përcaktohet se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të
përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me
shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas
përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk
pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti
kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor”.
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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”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri

Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për propozime” me objekt: “Ruatja fizike e tregut të
shitjes me shumicë fruta perime Korçë”, me fond limit 1.470.515 lekë pa TVSH, i
parashikuar për t’u zhvilluar në datë 03.05.2015 nga autoriteti kontraktor, Tregu i Shitjes
me shumicë Fruta Perime Korçë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme dhe me rishpalljen e procedurës
të publikojë 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 “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. 819 Protokolli; Datë 06.05.2015
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