KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 451/2015
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 01.07.2015 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

Ankimues:

“Modifikimin e dokumentave të procedurës së prokurimit “Kërkesë
për propozim”, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me
roje private të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë”, me fond limit
1.250.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
01.06.2015, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Lezhë.”
“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, L.8, H.10, Ap.3
Tiranё

“Jori” sh.p.k
Rruga e Barikadave, Pallati 2, Shkalla 2, Shkalla 1, Ap 41,
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Baza Ligjore:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë

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
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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,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili i ka
refuzuar ato, dhe më pas kanë 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.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 13.05.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”,
me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor

2

Lezhë”, me fond limit 1.250.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
01.06.2015, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
II.2. Në datën 15.05.2015 nëpërmjet një shtojce tjetër, autoriteti kontraktor përsëri ka bërë
modifikimin e dokumentave të tenderit, duke i publikuar ndryshimet e bëra në sistemin elektronik të
prokurimeve.
II.3. Në datën 15.05.2015 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit.
II.3.1 Në datën 20.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e pranuar
pjesërisht ankesën.
II.3.2. Në datën 26.05.2015 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimti Publik. Në ankesë pretendohet si më poshtë:
1. Kërkohet heqja e kërkesës për sigurim oferte.
2. Kërkesa e autoritetit kontraktor që drejtuesi teknik […] të mos jetë penalizuar me masa
administrative nga DPQ Lezhë, nuk ka lidhje me objektin e tenderit dhe as me kompetencën
e autoritetit kontraktor. Nëse drejtuesi teknik ka marrë masë administrative, autoriteti
kontraktor nuk mund të kufizojë pjesëmarrjen e operatorit ekonomik në procedurën e
prokurimit.
3. Kundërshtohet kërkesa për grup të gatshëm.
4. Kundërshtohet kriteri për armë në përdorim.
5. Autoriteti kontraktor nuk duhet të kërkojë që punonjësit e certifikuar të figurojnë në
listpagesa, për shkak të të drejtës së tyre për të lëvizuar nga një shoqëri në tjetrën.
6. Në specifikimet teknike nuk del qartë nëse autoriteti kontraktor, kur thekson 24 orë shërbim
ditët e pushimit, ka parasysh edhe ditën e shtunë apo vetëm ditën e dielë.
7. Në specifikimet teknike duam të dimë nëse në muajin gusht orari i shërbimit do të jetë i
njëjtë si në muajt e tjerë apo jo.
II.4. Në datën 18.05.2015 operatori ekonomik “Jori” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke ngritur pretendime lidhur me dokumentat e tenderit.
II.4.1. Në datën 25.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e refuzuar
ankesën.
II.4.2. Në datën 29.05.2015 operatori ekonomik “Jori” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik. Në ankesë pretendohet se fondi limit nuk është përllogaritur në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
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II.5. Në datën 08.06.2015 është protokolluar në Komisionit të Prokurimit Publik me nr. 975/2 prot,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 440, datë 03.06.2015 me objekt: “Informacion”, ku jepet
informacion mbi hartimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e
ankesave.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankese si dhe dokumentave e
informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k,
Prokurimit Publik vëren se:

Komisioni i

III.1.1.Lidhur me kërkesën e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k për heqjen e kërkesës
për sigurim oferte, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1.1. Në “Njoftimin e kontratës”, pika 3.2. autoriteti kontraktor ka kërkuar: “Vlera e kërkuar e
sigurimit të ofertës është 2% Lekë e fondit limit.”
III.1.1.2. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 49, pika 1,
përcakton:
“Në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti kontraktor
mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas rregullave të prokurimit publik.”
Ndërsa në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, neni 18, pika 1 dhe 2, thuhet:
“Në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti kontraktor
mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas këtij neni. Në këtë rast, sigurimi
i ofertës ka formën e një depozite apo garancie, të lëshuar nga një bankë ose një shoqëri sigurimi, e
licencuar nga shteti për të ushtruar këtë veprimtari.”
“Ofertuesit ose kandidatët e kualifikuar duhet të paraqesin sigurimin e ofertës, në vlerën 2% të
vlerës limit, të përcaktuar në dokumentet e tenderit. Në dokumentet e tenderit duhet të parashikohet
një periudhë vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës. Sigurimi i ofertës
duhet të jetë i vlefshëm gjatë gjithë kësaj periudhe.”
III.1.1.3. Sipas informacionit të autoritetit kontraktor lidhur me këtë pretendim është gjykuar se
legjislacioni i prokurimit publik nuk e ndalon autoritetin ontraktor të kërkojë sigurimin e
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ofertës që do të thotë se nëse autoriteti kontraktor e vlerëson të nevojshme këtë kriter, mund ta
aplikojë në kriteret e vecanta për kualifikim […].
Pёrsa mё sipёr Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, sigurimi i ofertës është një kusht i cili
mund kërkohet nga autoriteti kontraktor në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i
lartë monetar.
Meqënëse autoritetet kontraktore nuk mund të kërkojnë sigurim oferte në procedurat e prokurimit
“Kërkesë për propozim”, ndërkohë që procedura në fjalë është procedurë “Kërkesë për propozim”,
Komisioni i Prokurimti Publik gjykon se vendosja e këtij kushti bie në kundërshtim me ligjin e
prokurimit publik dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij si më sipër cituar.
Pёrsa mё sipёr, pretendimi i ankimuesit qёndron.
III.1.2. Lidhur me pretendimin se kërkesa e autoritetit kontraktor që drejtuesi teknik […] të mos
jetë penalizuar me masa administrative nga DPQ Lezhë, nuk ka lidhje me objektin e tenderit dhe as
me kompetencën e autoritetit kontraktor pasi edhe nëse drejtuesi teknik ka marrë masë
administrative, autoriteti kontraktor nuk mund të kufizojë pjesëmarrjen e operatorit ekonomik në
procedurën e prokurimit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik” nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar si më poshtë:
“Drejtuesi teknik për ushtrimin e aktivitetit të mos jetë penalizuar me masa administrative nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut Lezhe, konform Ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014. Për plotesimin e
këtij kriteri të paraqesë një vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Lezhë..”
III.1.2.2. Nё nenin 39 “Llojet e masave adminsitrative” tё ligjit 75/2015 “Pёr shёrbimin privat tё
sigurisё fizike”, gёrma “b”, parashikohet si mё poshtё:
“Pёr shkeljet e dispozitave tё kёtij ligji jepen, pёrkatёsisht, kёto lloj masash administrative:
Pёr titullarin e subjektit tё SHPSF-sё dhe drejtuesin teknik:
i.
Vёrejtje me paralajmёrim pёr heqjen e certifikatёs
ii.
Heqje e certifikatёs.”
Ndёrsa sipas nenit 40 “Heqja e licencёs pёr subjektet e SHPSF-sё”, pika 1, gёrma “dh”, po kёtu,
pёrcaktohet:
“Subjektit tё SHPSF-sё i hiqet licenca nё kёto raste:
-

Kur veprimtaria e subjektit tё SHPSF-sё ushtrohet pa drejtues teknik tё certifikuar, sipas
kёrkesave tё kёtij ligji.”

Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 Kreu III, pika 5 dhe
6 parashikon se:
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“Drejtuesi teknik përcakton rregullat e funksionimit të SHPSF-së në lidhje me ruajtjen e
objektit, personit apo shoqërimin e vlerave monetare në lëvizje si dhe përpilon
plandislokimin për cdo objekt së bashku me skemat e ruajtjes dhe plane të vecanta ruajtjeje
për situata emergjente.
Drejtuesi teknik është përgjegjës për planifikimin, organizimin, menaxhimin dhe kontrollin
e shërbimit, përpilon dokumentacionin e nevojshëm për shërbimin privat të sigurisë fizike.”
III.1.2.3. Sipas informacionit të autoritetit kontraktor jepen sqarimet e mëposhtme:
“[...] Për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron
kapacitetet teknike, besueshmërinë dhe personelin e duhur , në përputhje me shërbimin e kërkuar në
dokumentat e tenderit. Duke qenë se aktiviteti i SHPSF-së kontrollohet nga policia e shtetit , kriteri
i mësipërm i referohet personave përgjegjës për organizimin e punës. Me vendosjen e këtij kriteri
autoriteti kontraktor kërkon të vërtetojë që objekti i prokurimit kërkohet të jetë cilësor dhe i
beueshëm, duke qenë se drejtuesi teknik është personi që organizon punën [...].
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor që drejtuesi
teknik […] të mos jetë penalizuar me masa administrative nga DPQ Lezhë nuk përbën kusht
diskriminues për operatorët ekonomikë, por përkundrazi, shmang një mundësi e cila mund të vërë
në vështirësi autoritetin kontraktor për realizimin me sukses të kontratës. Përvec të tjerave, kriteret
kualifikuese i shërbejnë autoritetit kontraktor për të provuar besueshmërinë e operatorit ekonomik
me të cilin do të lidhet kontrata përkatëse dhe do ti besohet ruajtja e gjykatës, për më tepër që
drejtuesi teknik kryen funksione që lidhen direkt me planifikimin, organizimin, menaxhimin dhe
kontrollin e shërbimit. Sipas ligjit 75/2015 si më sipër cituar, masat administrative që mund të
ndërmarrë Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës për drejtuesin teknik janë: Vёrejtje me
paralajmёrim pёr heqjen e certifikatёs ose Heqje e certifikatёs. Në rastin e dytë, pra të heqjes së
certifikatës së drejtuesit teknik, kjo masë administrative penalizon edhe shoqërinë të cilës, referuar
nenit 40 të ligjit të mësipërm, gjithashtu i hiqet licenca kur veprimtaria e subjektit tё SHPSF-sё
ushtrohet pa drejtues teknik tё certifikuar, sipas kёrkesave tё kёtij ligji. Në këtë kuptim për
autoritetin kontraktor është e rëndësishme të dijë masat administrative të marra për drejtuesin
teknik, me qëllim krijimin e besueshmërisë për subjektin fitues të kontratës në fjalë.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.1.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k sipas së cilit
kundërshtohet kërkesa për grup të gatshëm, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” është kërkuar që operatorët ekonomikë
të plotësojnë kërkesën e mëposhtme:


Vërtetim lëshuar nga Drejtoria Policisë Qarkut Lezhë, ku të jepet informacion për numrin e
punonjësve të çertifikuar konform ligjit nr.75/2014, datë 10.07.2014 "Për shërbimin privat
të sigurisë fizike", shoqëruar me listën emërore, çertifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar
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jo më pak se 10, numrin e armëve në përdorim konfrom Udhëzimit të Ministrit të rendit
nr.155 datë 28.05.2014 dhe funksionimin e grupit të gatshëm 24/24 orë.
III.3.3.2. Në Udhëzimin e Minsitrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 « Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike », Kreu III, gërma « A », pika 9, parashikohet si
më poshtë:
« Veprimtaria e SHPSF-ve për ruajtjen e objekteve, personave, veprimtarive social-kulturore,
fetare e sportive dhe për sigurimin e vlerave monetare gjatë transportit, realizohet nëpërmjet
organizimit të shërbimit për :
a) Ruajtjen fizike, roje objekti ;
b) Truprojë për ruajtjen e personave ;
c) Ruajtjen e objektevepër përdorim të sistemeve elektronike ;
d) Operator në qendrën e kontrollit ;
e) Grup punonjësish jo më pak se 3, për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet që janë
të lidhura me sisteme elektronike ;
f) Grup punonjësish shërbimi jo më pak se 5 për shoqërimin e vlerave gjatë transportit ;
g) Përgjegjës i shërbimit ;
h) Shoqërues i qenit të shërbimit ; »
Ndërsa sipas gërmës « B », pika 1, po këtu : « Veprimtaria e shërbimit privat të sigurisë fizike u
nënshtrohet mbikqyrjes dhe kontrollit nga strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit. »
Përsa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se aktiviteti i SHPSF-ve raportohet
nga kёto shoqёri nё Drejtorinё e Policisё e cila, nga ana e saj, kryhet evidentimin dhe kontrollin e
aktivitetit tё shoqërisë të cilat i pasqyron më pas nё vёrtetimet qё lёshon pёr kёtё qёllim. Në këtë
kontekst kërkesa e autoritetit kontraktor përmbushet nëpërmjet vërtetimit të Drejtorisë së Policisë
së Qarkut përkatës i cili jep informacion lidhur me aktivitetin e shoqërisë përfshirë këtu edhe
zotërimin e grupit të punonjësve të kërkuar për kryerjen e shërbimit në fjalë.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.1.4. Lidhur me pretenimin e operatorit ekonomik « Eurogjici Security » sh.p.k sipas së cilës
kundërshtohet kriteri për armë në përdorim, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.4.1. Rereferuar kërkesës së autoritetit kontraktor sic është shprehur në pikën “III.1.3.1” të
arsyetimit, autoriteti kontraktor ka kërkuar që operatorët ekonomik të japin informacion mbi armët
në përdorim, nëpërmjet vërtetimit të Drejtorisë së Policisë së Qarkut Lezhë.
III.1.4.2. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, 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.”
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III.1.4.3. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 27, pika “c”
parashikon se [...] punonjësi i shërbimit ka përgjegjësi të mbajë, sipas rregullores, armatimin
personal e pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shënjat dhe simbolet e SHPSF-së, vetëm gjatë
kryerjes së detyrës si dhe të përdorë armën sipas legjislacionit në fuqi. Ndërsa sipas nenit 34, po
këtu, thuhet se [...] në veprimtarinë e sigurisë fizike të drejtën e mbajtjes së së armëve të zjarrit dhe
municionit, vetëm gjatë kryerjes së detyrës, e kanë drejtuesi teknik dhe punonjësit e shërbimit. Lloji
i armëve të zjarrit dhe municionit të tyre që jepen për mbajtje, miratohen nga Policia e Shtetit, në
përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi [...].
III.1.4.4. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 Kreu III, pika
1 dhe 2 parashikon se:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar dhe për ushtrimin e
veprimtarisë së SHPSF-së lidh kontrata, për kryerjen e shërbimit privat të sigurisë fizike. Kontrata
ndërmjet palëve përmban:
a. Numrin e punonjësve të shërbimit;
b. Rregullat për regjimin e hyrjes dhe të daljes nga objekti;
c. Mënyrën e ruajtjes së objektit(skema e objektit), numrin e vendrojeve
d. Llojin e armatimit, pajisjet dhe mjetet e shërbimit;
e. Llojin e uniformës, simbolet dhe shenjat dalluese.
Ndërsa sipas pikës 5, po këtu thuhet:
“Drejtuesi teknik përcakton rregullat e funksionimit të SHPSF-së në lidhje me ruajtjen e
objektit, personit apo shoqërimin e vlerave monetare në lëvizje si dhe përpilon
plandislokimin për cdo objekt së bashku me skemat e ruajtjes dhe plane të vecanta ruajtjeje
për situata emergjente.
III.1.4.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor për “armë në
përdorim”, nuk është parashikuar në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara, ku përcaktohet
qartë se operatori ekonomik është i detyruar të pajiset me armë vetëm kur shpallet fitues dhe ka
lidhur kontratën me autoritetin kontraktor, pasi vetëm atëherë drejtuesi teknik përpilon
plandislokimin për objektet që merren në ruajtje nga shoqëria dhe përcakton punonjësit që do të
kryejnë shërbimin në këto objekte.
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 ankimuesit qëndron.

III.1.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k sipas së cilit
autoriteti kontraktor nuk duhet të kërkojë që punonjësit e certifikuar të figurojnë në listpagesa, për
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shkak të të drejtës së tyre për të lëvizuar nga një shoqëri në tjetrën, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.1.5.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar si më poshtë:
“Vërtetim nga administrata tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën
Janar 2014 – Dhjetor 2014, dhe dhe Janar 2015 shoqëruar me listëpagesat e sigurimeve
shoqërore, ( E-Sig 025/a), ku operatori ekonomik duhet të ketë të siguruar, mesatarisht 10
punonjës shërbimi si dhe Administrator dhe Drejtues Teknik emrat e punonjësve të
çertifikuar të pasqyrohen në listëpagesë.”
III.1.5.2. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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.1.5.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5, përcaktohet
shprehimisht se:
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.”
III.1.5.4. Lidhur me sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, mbështetur në ligjin nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe në rregullat e prokurimit publik,
vendosja e një kriteri të tillë si kriteri në fjalë, duhet të ketë si qëllim sigurimin e informacionit mbi
numrin e punonjësve që disponon secili prej ofertuesve të interesuar, ç’ka do të thotë që autoriteti
kontraktor nuk duhet të kërkojë paraqitjen e dokumentacionit vërtetues (si p.sh listëpagesat), me
emra konkretë që duhet të figurojnë në listë pagesat e viteve 2014 apo 2015, pasi kriteret
kualifikuese nuk duhet të përmbajnë cilësime të cilat kufizojnë garën mes konkurruesve.
Si rrjedhojë pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, qëndron.
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III.1.6. Lidhur me pretendimet e ankimuesit se në specifikimet teknike nuk del qartë nëse autoriteti
kontraktor, kur thekson 24 orë shërbim ditët e pushimit, ka parasysh edhe ditën e shtunë apo vetëm
ditën e dielë, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.6.1. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” është përcaktuar si më poshtë:
Procedura e prokurimit:
- Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike, me roje private, të Gjykates së Rrethit Gjyqësor
Lezhe.
- Fondi limit: 1 250 000 (njemilion e gjashteqind e gjashte mije e gjashteqind) leke pa TVSH (
ky fond do te llogaritet nga operatori per periudhen kohore 12.06.2015 deri me 31.12.2015
kontrata hyn ne fuqi me daten e lidhjes.)
Të dhëna për shërbimin e kërkuar
Vendroja për Gjykaten e Rrethit Gjyqësor Lezhe, Adresa:Bulevardi kryesor i qytetit Lezhe, 1 (një)
vendroje, per turne te para, turne te dyta dhe turne te treta per dite festash, dhe per dite te
zakonshme pune, turne te dyta dhe turne te treta.
- Numri i rojeve të jetë 3,5 roje për turne të para, turne të dyta dhe turne të treta për ditë
festash, dhe për dite të zakonshme pune, turne të dyta dhe turne të treta.
Shenim: Operatorët ekonomik duhet të plotësojne ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe
fondin limit të përcaktuar në tabelën e dokumentave standarte të tenderit.
- 1 vendroje sipas turneve, në Gjykaten e Rrethit Gjyqësor Lezhe.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me armë.
- Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e sherbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
- Rojet duhet të jenë të pajisur me uniformë, sipas legjislacionit në fuqi.
Sqarim: Në ofertë të paraqiten ne menyre te detajuar (ne vlere/lek) të gjitha shpenzimet e
përgjithshme, për uniformat (veshmbathjen), armatim, ndërlidhje (si radiomarrës etj), shpenzimet
për pagën e rojeve, shtesat mbi pagën për turnin e dyta , shtesat mbi pagën për turnin e tretë ,
sigurimet shoqerore dhe shëndetesore si dhe të gjitha detyrimet fiskale që parashikon legjislacioni
në fuqi, me 1 vendroje, per turnet e para, për turne të dyta dhe per turne te treta per dite festash,
dhe për dite të zakonshme punë në turne të para, turne te dyta dhe turne te treta, në Gjykatën e
Rrethit Gjyqësor Lezhë.
Mosparaqitja ne mënyren e sipercituar (ne sqarim) eshte shkak per skualifikim
Operatori ekonomik duhet të mbulojë me shërbim të ruajtjes dhe sigurisë fizike, me roje private,
Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë edhe gjatë muajit GUSHT.
Ruajtje e godinës nga ora 16.00 deri me oren 08.00 në ditët e punës dhe 24 orë përfshirë dhe ditët
e pushimit dhe të festave zyrtare.
III.1.6.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”, parashikohet si më poshtë:
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike, me roje private, të Gjykates së Rrethit Gjyqësor Lezhe.
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Nr
1.

Objekti i Prokurimit
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me
roje private, të Gjykates së Rrethit
Gjyqësor Lezhë

Numri rojeve
3,5 roje

Periudha
6 muaj e
dite

Vendroje
19
1

a. Në ditët e punës shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private do të realizohet në 2
(dy) turne sherbimi te zakoshme (II+III)
b. Në ditet e festave zyrtare shërbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private do të
realizohet ne 3 (tre) turne shërbimi (I+II+III)
c. Në muajin e lejes vjetore (muaji Gusht) shërbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private
do të realizohet ne 3 (tre) turne shërbimi (I+II+III)
Operatori ekonomik duhet të mbulojë me shërbim të ruajtjes dhe sigurisë fizike, me roje private,
Gjykatën së Rrethit Gjyqësor Lezhë edhe përgjatë muajit GUSHT.
III.1.6.3. Në nenin 23, pika 1 të LPP-së, parashikohet si më poshtë:
“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.”
Përsa më sipër, Komsioni i Prokurimti Publik gjykon se autoriteti kontraktor nuk e ka sqaruar
ankimuesin për paqartësinë e tij lidhur me kryerjen e shërbimit në pushimet e fund javës, në
kundërshtim me nenin 42, pika 1 të LPP-së sipas së cilës ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë
sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese
për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të
jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti
kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të
mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e
kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë
tërhequr dokumentet e tenderit.
Gjithashtu edhe në informacionin e depozituar në Komsionin e Prokurimit Publik, autoriteti
kontraktor ka ritheksuar kushtet e përcaktuara në dokumentat e tenderit si më sipër cituar, por nuk i
jep përgjigje paqartësisë së ofertuesit nëse edhe të shtunën do të punohet 24 orë, në kundërshtim
me nenin 23 të LPP-së si më sipër cituar.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.1.7. Lidhur me kërkesën e operatorit ekonomik ankimues sipas së cilit në specifikimet teknike
duam të dimë nëse në muajin gusht orari i shërbimit do të jetë i njëjtë si në muajt e tjerë apo jo,
Komisioni i Prokurimit Publik i gjykon se në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”
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është përcaktuar shprehimisht se: Në muajin e lejes vjetore (muaji Gusht) shërbimi i ruajtjes dhe
sigurise fizike me roje private do të realizohet ne 3 (tre) turne shërbimi (I+II+III).
Pra në muajin gusht shërbimi nuk do të jetë si në muajt e tjerë, pasi për këtë periudhë shërbimi do të
kryhet 24 orë pa ndërprerje, kërkesë e cila është shprehur qartë në shtojcën 11.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Jori” sh.p.k sipas së cilit fondi limit nuk është
përllogaritur në përputhje me legjislacionin në fuqi, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentet e procedurës së mësipërme të prokurimit, fondi limit për kryerjen e
shërbimit është parashikuar 1.250.000 lekë (pa TVSH)
III.2.2. Në Shtojcën 9 (“Specifikimet teknike”) dhe në Shtojcën 11 (“Shërbimet dhe grafiku i
ekzekutimit”), përcaktuar hollësisht në pikat III.1.6.1 dhe III.1.6.2. të arsyetimit autoriteti
kontraktor ka kërkuar kryerjen e shërbimit në një vendroje, me 3.5 roje për 6 muaj e 19 ditë. Në
ditët e punës shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private do të realizohet në 2 (dy) turne
sherbimi te zakoshme (II+III); Në ditet e festave zyrtare shërbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me
roje private do të realizohet ne 3 (tre) turne shërbimi (I+II+III) dhe në muajin e lejes vjetore (muaji
Gusht) shërbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike me roje private do të realizohet ne 3 (tre) turne
shërbimi (I+II+III)
III.2.3. 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.2.4. 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. Ndërsa 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
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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.2.5. 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%”, 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.2.6. 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%”.
III.2.7. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet minimale të armatimit,
sipas Urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr. 3644, dt. 07.12.2001 “Për aplikimin e tarifave në
kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”, Urdhërit të Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 155, dt.
29.05.2014 “Për disa ndryshime në Urdhërin e Ministrit të Rendit Publik nr.1491, datë 21.06.2001
“Për pajisjen e shoqërive të ruatjes dhe sigurisë fizike me armatim, municion dhe mjete speciale”;
shpenzimet minimale për pajisjen e punonjësve të shërbimit me uniformë të rregullt, mbështetur në
dhe Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015, shpenzimet e
ndërlidhjes, si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit tatimor.
III.2.8. Nisur nga kërkesat e autoritetit kontraltor për realizimin e shërbimit si dhe referuar bazës
ligjore si më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se vlera limit e kontratës është
përllogaritur në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore të sipërpërmëndura.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Jori” sh.p.k, nuk qëndron.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar 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
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Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k, për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes
dhe sigurisë fizike me roje private të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë”, me fond limit
1.250.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 01.06.2015, nga autoriteti
kontraktor, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Jori” sh.p.k.
3.

Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e procedurës së prokurimit, në përputhje
me konstatimet e Komisionit të Prokurimit Publik.

4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Nr.975 Protokolli,
Datë 26.05.2015

Nr. 997 Protokolli
Datë 29.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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