REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Projekt vendim
VENDIM
K.P.P 631/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i mbledhur në prani të:
Gentian Këri
Juliana Hoxha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 16.12.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekti:

Modifikimin e dokumentave të tenderit për procedurёn e prokurimit
“Procedurë e hapur”, me objekt: ”Ruajtje e objekteve të shoqërisë si dhe
shoqërimi i vlerave monetare me roje civile”, me fond limit 67,597,300
(gjashtëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e
treqind) lekë pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar më datë 12.12.2014 nga
autoriteti kontraktor, Sh.a Ujësjellës Kanalizime Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” neni 19/1 e
vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.1 datë 10.01.2007 “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; “Kodi i Procedurave Administrative”, neni 116, shkronja c dhe
neni 117, pika 2.

Ankimues:

“AEK Security” sh.p.k
Adresa: Ish Kombinati Tekstile, Berat

Palë e ankimuar:

Sh.a Ujësjellës Kanalizime Tiranë
Adresa: Rruga “5 Maji”, pranë Medresesë Tiranë

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, znj.Juliana Hoxha, z.Spiro Kuro
dhe z.Leonard Gremshi, shqyrtoi parashtrimet dhe pretendimet me shkrim të ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
Faqe 1

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.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 20.11.2014 autoriteti kontraktor, Sh.a Ujësjellës Kanalizime Tiranë ka publikuar
në sistemin elektronik të prokurimeve, proceurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt:
”Ruajtje e objekteve të shoqërisë si dhe shoqërimi i vlerave monetare me roje civile”, me fond
limit 67,597,300 (gjashtëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e treqind)
lekë pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar më datë 12.12.2014.
II.2. Më datën 26.11.2014 operatori ekonomik “AEK Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kërkon modifikimin e dokumentave të tenderit me arsyet e mëposhtme;
1. Në shtojcën 8, specifikimet teknike autoriteti kontraktor ka pasqyruar vendrojet dhe orët
e shërbimit por nuk ka specifikuar numrin e punonjësve të shërbimit për çdo vendroje, si
pasojë nuk mund të kryhet saktë përllogaritja e çmimit të ofertës.
2. Autoriteti kontraktor gjatë përllogaritjes së fondit limit nuk ka marrë parasysh të gjitha
detyrimet ligjore dhe referuar analizës rezulton se fondi limit i vënë në dispozicion për
kryerjen e këtij shërbimi nuk është i mjaftueshëm dhe për këtë arsye kërkojmë
rillogaritjen e tij.
II.3 Më datë 27.11.2014, me shkresë nr 18609/1, autoriteti kontraktor Sh.a Ujësjellës Kanalizime
Tiranë i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “AEK Security” sh.p.k ku thekson
se;
“Në lidhje me pretendimin tuaj për llogaritje jo të saktë të fondit limit sqarojmë se përllogaritja
është kryer duke marrë mesataren e ofertave të dhënë nga subjektet të cilat operojnë në treg në
sektorin e shërbimeve që do të prokurohet.
Faqe 2

Në lidhje me turnet sqarojmë se
Shërbimi 8 orësh janë turni I, shërbimët 16 orëshe janë turni I dhe II dhe shërbimet 7 orësh janë
turni I.”
II.4. Në datën 05.12.2014, operatori ekonomik “AEK Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtat pretendime si në autoritetin kontraktor.
III.5.Më datë 11.12.2014 autoriteti kontraktor ka paraqitur informacionin e kërkuar në lidhje me
procedurën e prokurimit në fjalë.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe verifikimit të kryer në sistemin
elektronik të prokurimeve, të dosjes së tenderit,
Arsyeton
III.1. Në lidhje me pretendimet e ngritura nga operatori ekonomik ankimues “AEK Security”
sh.p.k se autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit nuk ka specifikuar numrin e punonjësve
të shërbimit për çdo vendroje, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se;
III.1.2 Nga verifikimi i dokumentave standarte të tenderit rezultoi se autoriteti kontraktor, në
shtojcën 8, specifikimet teknike, ka përcaktuar vendet ku do të kryhet shërbimi( vendrojet) si dhe
kohën e kryerjes së shërbimit në orë dhe në ditë. Në dokumentat e tenderit është përcaktuar afati
e kryerjes së shërbimit 1 vit kalendarik, por nuk është përcaktuar numri i nevojshëm i punonjësve
të shërbimit për çdo vendroje.
III.1.3 Në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23, pika 1
dhe 4 përcaktohet se “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve
dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në
mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur
ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të
përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që
duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të
përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë në
mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave
me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të dalë jo
vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga pikëpamja
teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e ofertave për
kërkesat e objektit të kontratës, për këto punime ose për funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit
dhe të funksionit duhet të jenë të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë
në përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe
specifikimet për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin.”
Faqe 3

III.1.4 Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit
publik”, i ndryshuar, Kreu III, pika 3/c 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 dhe gjithë elementët e tjerë të nevojshëm”;
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor ka vepruar në mosrespektim të
legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik, në hartimin e dokumentave të tenderit duke
mos përcaktuar numrin e nevojshëm të punonjësve të shërbimit për çdo vendroje. Dokumentat
Standarte të Tenderit duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të shprehin qartë kërkesat e
autoritetit kontraktor për cilësinë e shërbimeve, kushteve dhe të materialeve, që do të përdoren, si
dhe kërkesa të tjera, që lidhen ngusht me natyrën dhe përbërësit e shërbimit objekt kontrate, pra
duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që
garantojne cilësinë e kërkuar. Mos vendosja e informacionit të plotë në dokumentat e tenderit
sjell si pasojë trajtim jo të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe mund të shërbejnë si
pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik, kjo gjë bie në kundërshtim me parimet
e përgjithshme të prokurimit publik të përcaktuara në nenin 2 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
Mungesa në përcaktimin e numrit të punonjësve të shërbimit për vendroje ndikon në mënyrë të
drejtpërdrejtë në trajtimin e barabartë të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë
prokurimi si rrjedhojë autoriteti kontraktor është i detyruar të vendos në dokumentat e tenderit te
gjithë informacionin i cili u nevojitet operatorëve ekonomik për hartimin e ofertave të tyre.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.2 Në lidhje me pretendimin e operatorit ekonomik, “AEK Security” sh.p.k., se fondi limit i
vënë në dispozicion për realizimin e shërbimit objekt kontrate është i pamjaftueshëm, Komisioni
i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1 Në dokumentat standarte të tenderit është përcaktuar se:
Fondi limit i vënë në dispozicion për kryerjen e këtij shërbimi është 67,597,300 lekë pa tvsh për
një kohor 1 vit kalendarik.
III.2.2 Në analizën për përllogaritjen e fondit limit, paraqitur nga autoritetit kontraktor me
shkresë nr.19343/1 datë 10.12.2014 rezulton se fondi limit është përllogaritur duke marrë
mesataren e ofertave nga testimi i tregut. Gjithashtu rezulton se në përllogaritjen e fondit nuk
janë respektuar aktet ligjore në fuqi në lidhje me pagën bazë të punonjësve të kryerjes së
shërbimit.
Duke qenë se teknikisht është e pamundur të ndryshohet fondi limit i publikuar në sistemin
elektronik, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të anulojë
procedurën e prokurimit pasi konstatohet se përllogaritja e pagës së një punonjësi shërbimi është
Faqe 4

nën koston ligjore, pasi zëri paga minimale është përllogaritur në vlerën 22 000 lekë duke mos
marrë në konsideratë ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” neni 18 gërma
(g) dhe rrjedhimisht përllogaritja e fondit limit të kësaj procedure nuk është e mbështetur në
legjislacionin në fuqi.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik, me shumicë votash,
Vendos:
1. Të pranojë e ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “AEK Security” sh.p.k për
procedurën e prokurimit Procedurë e hapur”, me objekt: ”Ruajtje e objekteve të shoqërisë
si dhe shoqërimi i vlerave monetare me roje civile”, me fond limit 67,597,300
(gjashtëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e treqind) lekë pa
tvsh, parashikuar për tu zhvilluar më datë 12.12.2014 nga autoriteti kontraktor, Sh.a
Ujësjellës Kanalizime Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit dhe në rishpalljen e saj të
modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me arsyetimet 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 operatori
ekonomik “AEK Security” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1873 Protokolli, Datë 05.12.2014
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri

Faqe 5

