KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P 139/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 15.03.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-2246201-28-2016 me objekt: “Ruajatja e Ndërtesës së Gjykatës
dhe Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë me Punonjës
Shërbimi të Shoqërive Private të Ruajtjes”, me fond limit
1,926,000 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 08.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Gjykata e
Rrethit Gjyqësor Vlorë.

Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, Lagjia 8, H.10, Pall.4, Ap.3

Autoritet Kontraktor:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlore
L.“Hajro Cakerri”, Rr. “Sheh Zeneli“ (Mbas Kinoteatrit
Vlore)

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave Nr.914 datë 29.12.2014 “Për Rregullat e
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për Miratimin e
Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë
në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e
prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 29.01.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të
prokurimeve, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr.REF-22462-01-28-2016,
me objekt “Ruajtja e Ndërtesës së Gjykatës dhe Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë me
Punonjës Shërbimi të Shoqërive Private të Ruajtjes”, me fond limit 1,926,000 (nje milione e
nenteqind e njezete e gjashte mije) lekë pa TVSH, parashikuar për tu zhvilluar më datë
08.02.2016, nga autoriteti kontraktor Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë.
II.2. Në datën 29.01.2016 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit me argumentat si më poshtë:
I) Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar:
Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Vlorë për vitin 2016 që të përmbajë:
-

Të dhëna për subjektin

-

Të dhëna për burimet njerzore, mjetet

-

Të dhënat për kontrollet e ushtruara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivitetit
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-

Problematikat e konstatuara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivietetit

-

Mendimin e DPQ në lidhje me vlerësimin e performancës dhe të ligjshmërisë të aktivitetit
të subjketit

-

Të ketë një numër prej 20 rojesh të miratuar

-

Të ketë një automjet në gjëndje të gatshme

-

Të ketë Qendër monitorimi në qytetin e Vlorës

-

Të mos ketë gjoba gjatë ushtrimit të aktivitetit në Qarkun e Vlorës

-

Të ketë shlyer detyrimet pranë DPQ për vitin 2015 dhe 2016

-

Të disponojë dy armë

-

Të përcaktojë përgjegjësin e shërbimit

Në lidhje me kërkesën për “të ketë një numër 20 rojesh të miratuar”, shoqëria jonë gjykon se
ky numër është i ekzagjeruar dhe kufizon konkurencën. Ky kriter është i ekzagjeruar dhe jo në
proporcion me objektin e kontratës pasi shërbimi do të kryet vetëm në 1 vendroje me dy turne
, Turni i I dhe II ndërsa gjatë ditëve të pushimit dhe festave zyrtare shërbimi do të jetë 24
orësh.
Për sa më sipër kërkojmë ndryshimin e kësaj pike duke kërkuar një numër 3.6 roje të
miratuar sa është koeficenti për këtë shërbim.

II) Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar:
Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së qarkut Vlorë për Vitin 2016 që të përmbajë:
-

Të dhëna për subjektin

-

Të dhëna për burimet njerzore, mjetet

-

Të dhënat për kontrollet e ushtruara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivitetit

-

Problematikat e konstatuara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivietetit

-

Mendimin e DPQ në lidhje me vlerësimin e performancës dhe të ligjshmërisë të aktivitetit
të subjketit

-

Të ketë një numër prej 20 rojesh të miratuar

-

Të ketë një automjet në gjëndje të gatshme

-

Të ketë Qendër monitorimi në qytetin e Vlorës

-

Të mos ketë gjoba gjatë ushtrimit të aktivitetit në Qarkun e Vlorës

-

Të ketë shlyer detyrimet pranë DPQ për vitin 2015 dhe 2016

-

Të disponojë dy armë

-

Të përcaktojë përgjegjësin e shërbimit

Në lidhje me kërkesën “që nëpërmjet vërtetimit të Drejtorisë së Policisë së Qarkut Vlorë të
vërtetohet disponimi i një automjeti në gjëndje të gatshme”, gjykojmë se disponimi i këtyre
3

kapaciteteteve nuk vërtetohet nëpërmjet dokumentave të lëshuar nga DPQ por sipas dokumentave
që vërtetojnë pronësinë apo dokumentave të cilat nevojiten për qarkullimin e tyre sipas
legjislacionit në fuqi. Ky është qëndrimi që ka mbajtur edhe KPP në vendimet e veta.
Nga sa më lart kërkojmë heqjen e kriterit nga DPQ.

III) Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar:
Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së qarkut Vlorë për Vitin 2016 që të përmbajë:
-

Të dhëna për subjektin

-

Të dhëna për burimet njerzore, mjetet

-

Të dhënat për kontrollet e ushtruara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivitetit

-

Problematikat e konstatuara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivietetit

-

Mendimin e DPQ në lidhje me vlerësimin e performancës dhe të ligjshmërisë të aktivitetit
të subjketit

-

Të ketë një numër prej 20 rojesh të miratuar

-

Të ketë një automjet në gjëndje të gatshme

-

Të ketë Qendër monitorimi në qytetin e Vlorës

-

Të mos ketë gjoba gjatë ushtrimit të aktivitetit në Qarkun e Vlorës

-

Të ketë shlyer detyrimet pranë DPQ për vitin 2015 dhe 2016

-

Të disponojë dy armë

-

Të përcaktojë përgjegjësin e shërbimit

Kriteri i mësipërm është diskriminues pasi përjashton operaorët ekonomikë që disponojnë
Qendër monitorimi në një nga njësitë e Qarkut Vlorë, fjala vjen Sarandë, Himarë ose Selenicë.
Kërkojmë ndryshimin e kriterit nga Qyteti Vlorë në Qarkun Vlorë.

IV) Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar:
Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së qarkut Vlorë për Vitin 2016 që të përmbajë:
-

Të dhëna për subjektin

-

Të dhëna për burimet njerzore, mjetet

-

Të dhënat për kontrollet e ushtruara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivitetit

-

Problematikat e konstatuara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivietetit

-

Mendimin e DPQ në lidhje me vlerësimin e performancës dhe të ligjshmërisë të aktivitetit
të subjketit

-

Të ketë një numër prej 20 rojesh të miratuar

-

Të ketë një automjet në gjëndje të gatshme
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-

Të ketë Qendër monitorimi në qytetin e Vlorës

-

Të mos ketë gjoba gjatë ushtrimit të aktivitetit në Qarkun e Vlorës

-

Të ketë shlyer detyrimet pranë DPQ për vitin 2015 dhe 2016

-

Të disponojë dy armë

-

Të përcaktojë përgjegjësin e shërbimit

Kriteri i mësipërm për “Vërtetim nga DPQ që operatori të mos ketë gjoba gjatë ushtrimit të
aktivitetit në Qarkun e Vlorës” nuk është hartuar në përputhje me legjislacionin e prokurimeve
publike .Për sa kohë që një operator ka shlyer detyrimet pranë DPQ përkatëse përfshi edhe
masat administrative (gjobat) kriteri duhet të kufizohet vetëm në këtë pjesë.Sipas kriterit të gjithë
ata operatorë që kanë marrë një masë admnistrative duhet të mos marrin pjesë në tender. Ky
është absurditet dhe diskriminim i operatorëve ekonomikë.
Sa më sipër kërkojmë heqjen e kësaj pike nga vërtetimi i DPQ.

V) Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar:
Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së qarkut Vlorë për Vitin 2016 që të përmbajë:
-

Të dhëna për subjektin

-

Të dhëna për burimet njerzore, mjetet

-

Të dhënat për kontrollet e ushtruara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivitetit

-

Problematikat e konstatuara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivietetit

-

Mendimin e DPQ në lidhje me vlerësimin e performancës dhe të ligjshmërisë të aktivitetit
të subjketit

-

Të ketë një numër prej 20 rojesh të miratuar

-

Të ketë një automjet në gjëndje të gatshme

-

Të ketë Qendër monitorimi në qytetin e Vlorës

-

Të mos ketë gjoba gjatë ushtrimit të aktivitetit në Qarkun e Vlorës

-

Të ketë shlyer detyrimet pranë DPQ për vitin 2015 dhe 2016

-

Të disponojë dy armë

-

Të përcaktojë përgjegjësin e shërbimit

Në lidhje me kërkesën “të ketë shlyer detyrimet pranë DPQ për vitin 2015 dhe 2016 shoqëria
jonë gjykon se kjo kërkesë është e ekzagjeruar. Shlyerja e detyrimeve pranë DPQ mund të
bëhet deri në fund të vitit për këtë arsye kërkesa duhet të hiqet.Afati është lënë deri në fund të
vitit jo pa qëllim por për shkak të ndryshimeve që ndodhin në kapacitete apo shtim objektesh
nën ruajtje apo shtim numër rojesh etj.
Kërkesa e vendosur nga autoriteti kontrakor është i ekzagjeruar dhe jo në proporcion me
objketin e kontratës pasi viti 2016 sapo ka filluar.
Për sa më sipër kërkojmë heqjen e kësaj kërkese.
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VI) Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar:
Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së qarkut Vlorë për Vitin 2016 që të përmbajë:
-

Të dhëna për subjektin

-

Të dhëna për burimet njerzore, mjetet

-

Të dhënat për kontrollet e ushtruara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivitetit

-

Problematikat e konstatuara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivietetit

-

Mendimin e DPQ në lidhje me vlerësimin e performancës dhe të ligjshmërisë të aktivitetit
të subjketit

-

Të ketë një numër prej 20 rojesh të miratuar

-

Të ketë një automjet në gjëndje të gatshme

-

Të ketë Qendër monitorimi në qytetin e Vlorës

-

Të mos ketë gjoba gjatë ushtrimit të aktivitetit në Qarkun e Vlorës

-

Të ketë shlyer detyrimet pranë DPQ për vitin 2015 dhe 2016

-

Të disponojë dy armë

-

Të përcaktojë përgjegjësin e shërbimit

Në lidhje me kërkesën për “disponimin e 2 armëve” kërkojmë heqjen e këtij kriteri pasi është
i paligjshëm. Arma nuk mund të lëshohet pa nënshkruar më parë një kontratë objektet e të
cilës duhet të ruhen me armë. Shoqëria jonë gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për dy
armë nuk është në përputhje me dispozitat ligjore ku përcaktohet qartë se operatori ekonomik
është i detyruar të paiset me armë vetëm kur shpallet fitues dhe ka lidhur kontratën me
autoritetin kontraktor.
Sa më lart kërkojmë heqjen e këtij kriteri.
VII)

Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar:

Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së qarkut Vlorë për Vitin 2016 që të përmbajë:
-

Të dhëna për subjektin

-

Të dhëna për burimet njerzore, mjetet

-

Të dhënat për kontrollet e ushtruara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivitetit

-

Problematikat e konstatuara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivietetit

-

Mendimin e DPQ në lidhje me vlerësimin e performancës dhe të ligjshmërisë të aktivitetit
të subjketit

-

Të ketë një numër prej 20 rojesh të miratuar

-

Të ketë një automjet në gjëndje të gatshme

-

Të ketë Qendër monitorimi në qytetin e Vlorës

-

Të mos ketë gjoba gjatë ushtrimit të aktivitetit në Qarkun e Vlorës

-

Të ketë shlyer detyrimet pranë DPQ për vitin 2015 dhe 2016
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-

Të disponojë dy armë

-

Të përcaktojë përgjegjësin e shërbimit

Në lidhje me kërkesën “Të përcaktojë përgjegjësin e shërbimit” kërkojmë heqjen e këtij kriteri
pasi nuk është hartuar në përputhje me ligjin. Certifikata e punonjësve të lëshuara nga DPQ
përkatëse nuk përcaktojnë emërtesë të ndryshme përvecse “punonjës shërbimi”.Vetë shoqëria
(Drejtuesi Teknik) mund të caktojë një punonjës shërbimi në detyra të ndryshme sipas nevojave,
kështu një punonjës shërbimi mund të ushtrojë detyrën e përgjegjësit të shërbimit apo grupit të
gatshëm.
Sa më sipër kriteri për përgjegjës shërbimi duhet të hiqet.
VIII)

Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar:

Deklaratë nga Drejtuesi Teknik i shoqërisë se cilët do të jenë punonjësit e licensuar nga lista
sipas pikës 4 që do të angazhojë në këtë objket në rast se shpallet fitues.(Ky kriter vendoset
për efekt të fillimit të menjëhershëm të shërbimit pasi në vazhdimësi firma fituese mund ti
ndryshojë punonjësit)
Kriteri i mëspërm është përjashtues pasi punonjësit e shërbimit që disponojnë operatorët
ekonomikë të vërtetuara edhe nga DPQ përkatëse i kanë të angazhuar në objekte të ndryshme
për këtë arsye nuk mund të kërkohet që po këta punonjës të shërbejnë edhe në këtë objekt.
Për këtë arsye kërkojmë heqjen e kësaj kërkese.
IX) Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar:
Dokument pronësie/qeraje të vendit/selisë ku ushtron aktivitetin shoqëria ofertuese.
Ky kriter duhet të hiqet pasi nuk i shërben AK. AK duhet të kufizohet vetëm në kërkesën për
disponim të sallës operative e vërtetuar kjo me anë të vërtetimit të DPQ.
Nga sa më sipër kërkojmë heqjen e këtij kriteri.
X)
Në grafikun e shërbimit konstatojmë se mungon informacioni për koeficentin e rojeve
mungesa e të cilit e bën të pamundur hartimin e ofertës ekonomike. Kërkojmë vendosjen e numrit
të rojeve.
II.3. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr.136 prot datë 03.02.2016 i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k në lidhje me pretendimet e ngritura
prej tij duke vendosur mospranimin e ankesës.
II.4. Në datën 10.02.2016 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik
me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 19.02.2016 autoriteti kontraktor me anë të shkresës Nr. 201 Prot datë 16.02.2016,
ka depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacionin dhe dokumentacionin e
nevojshëm lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
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pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues, “Eurogjici Security”: Në grafikun
e shërbimit konstatojmë se mungon informacioni për koeficentin e rojeve mungesa e të cilit e bën
të pamundur hartimin e ofertës ekonomike. Kërkojmë vendosjen e numrit të rojeve, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës” të dokumentave të procedurës objekt ankimimi është
përcaktuar se:
1

2

Nr

Përshkrimi i Sherbimeve

3
Sasia

4

5

Çmimi
Njësi

Çmimi
Total

6
Afati
7 muaj

Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total
III.1.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” përcaktohet se: Shërbimi që
kërkohet “Ruajtja me punonjës shërbimi të Shoqërive Private të Ruajtjes së objekteve të Gjykata
dhe Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë është përashikuar për tu realizuar për 10 muaj sipas
grafikëve të mëposhtëm.
Gjykata dhe Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë

16 orë.

Në Gjykata dhe Prokuroria Rrethit Gjyqesor Vlore në fundjavë do të kryhet shërbim edhe në
turnin e paradites.
Rojet duhet të jenë të pajisura me armë, uniformë, radiolidhëse dhe dokumenta që vërtetojnë
identitetin e tyre.
Ekzekutimi i kontratës do të fillojë menjëherë pas lidhjes të saj dhe kohëzgjatja e kontratës do të
jetë deri në dt. 31.12.2016
Nga shoqerite ofertuese ne menyren e plotesimit te ofertes per oret e sherbimit, ne perllogaritjen
e tyre do te kihen ne qender te vemendjes dispozitat e Kodit te Punes dhe te legjislacionit ne fuqi.
III.1.3. Në shtojcën 12 Termat e Referencës përcaktohet se: Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:
"Ruajtja me punonjës shërbimi të Shoqërive Private të Ruajtjes e Nderteses se Gjykates dhe
Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Vlore
Gjykata dhe Prokuroria Rrethit Gjyqesor Vlore
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Shëbimi i Ruajtjes me roje private duhet të kryhet si me poshte:
Gjykata dhe Prokuroria Rrethit Gjyqesor Vlore
16 ore
Ne Gjykata dhe Prokuroria Rrethit Gjyqesor Vlore ne fundjave dhe dite festash do te kryhet
sherbim edhe ne turnin e paradites.
Rojet duhet të jenë të pajisura me armë,uniformë, radiolidhëse dhe dokumenta që vërtetojnë
identitetin e tyre.
Shpërndarja:
Punonjësit e shërbimit të Shoqërisë Private të Ruajtjes do të shpërndahen në mënyrë të tillë që
shërbimi i ruajtjes ne ndertesen e Gjykates dhe Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Vlore 16 ore
ne dite.
Pervec sa eshte percaktuar me siper ne grafikun e sherbimit per ruajtjen e objekteve jane edhe
keto sherbime shtese:
Ne Gjykatë dhe Prokurori të Rrethit Gjyqesor Vlorë në fundjavë dhe ditë festash do të kryhet
shërbim edhe në turnin e paradites.
Vendi dhe dorezimi i shërbimeve: Gjykata dhe Prokuroria Rrethit Gjyqesor Vlorë.
III.1.4. Lidhur me përcaktimin e numrit të rojeve për vendroje, Komisioni gjykon se, koeficenti
për një vendroje, përllogaritet duke i’u referuar “Kodit të Punës” e më konkretisht:
A. Neni 82 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Koha javore e punës”

Me kohëzgjatje javore të punës kuptohet koha e punës e kryer nga e hëna në mëngjes ora 0 deri
të dielën e ardhshme ora 2400. Në nenin 83 të “Kodit të Punës”, është parashikuar:
« Kohëzgjatja normale e javës së punës është jo më shumë se 40 orë. Ajo përcaktohet me vendim
të Këshillit të Ministrave, në kontratën kolektive ose në kontratën individuale të punës”.
B. Neni 85 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Pushimi javor”

1) Pushimi javor është jo më pak se 36 orë, prej të cilave 24 orë pa ndërprerje.
2) Pushimi javor përfshin ditën e diel.
3) Pushimi javor nuk është i pagueshëm.
4) Përjashtimet rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
C. Neni 86 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Ditët e festave zyrtare”

1) Si rregull ndalohet puna në ditët e festave zyrtare.
2) Punëmarrësi gëzon të drejtën e pagës në ditët e festave zyrtare.
Kur dita e festës zyrtare bie në ditët e pushimit javor, pushimi shtyhet ditën e hënë.
3) Përjashtimet për të punuar në ditët e festave zyrtare përcaktohen me vendim të Këshillit të
Ministrave ose në kontratën kolektive.
Në nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare
kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25% ose me një pushim të barabartë me
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kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së
kësaj pune, që merret një jave para ose pas kryerjes së saj.”;
D. Neni 92 i “Kodit të Punës”, parashikon: “Pushimet vjetore/Kohëzgjatja”

1) Kohëzgjatja e pushimeve vjetore të paguara përcaktohen me kontratën kolektive ose me
kontratën individuale të punës.
2) Kohëzgjatja e pushimeve vjetore është jo më pak se 4 javë kalendarike gjatë vitit të punës në
vazhdim.
3) Kur punëmarrësi nuk ka kryer një vit pune të plotë, kohëzgjatja e pushimeve vjetore të
paguara përcaktohet në raport me kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës. Periudhat e paaftësisë
së përkohshme në
punë, konsiderohen si kohë pune.
III.1.5. Referuar bazës ligjore sa më sipër si dhe përcaktimeve në dokumentat e tenderit
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se nga ana e autoritetit kontraktor nuk është përcaktuar
në asnjë moment numri i rojeve të nevojshëm për realizimin e këtij shërbimi dhe koeficienti
përkatës. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, numri i rojeve që nevojiten për kryerjen e
shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor, në një vendroje, është tregues i nevojshëm për
operatorët ekonomikë për përgatitjen e ofertave ekonomike, por gjithashtu i shërben edhe
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për krahasimin e ofertave, nisur nga kosto për një roje pasi,
mospërcaktimi i saktë i numrit të rojeve do të sillte konfuzion në mënyrën e ofertimit nga ana e
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, të cilët, do të ofertonin duke i përllogaritur ofertat e tyre
ekonomike me numër të ndryshëm rojesh, e rrjedhimisht në kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të
Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
Nga verifikimet sa më sipër konstatohet pasaktësi në lidhje me përcaktimin e afatit të shërbimit
ku referuar Formularit të Ofertës përcaktohet se afati i shërbimit do të jetë 7 muaj ndërsa në Në
shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” përcaktohet se: Shërbimi që kërkohet “Ruajtja
me punonjës shërbimi të Shoqërive Private të Ruajtjes së objekteve të Gjykata dhe Prokuroria e
Rrethit Gjyqësor Vlorë është përashikuar për tu realizuar për 10 muaj sipas grafikëve të
mëposhtëm.
Përvec kësaj përsa i përket përcaktimeve se: Gjykata dhe Prokuroria Rrethit Gjyqesor Vlore 16
ore. Ne Gjykata dhe Prokuroria Rrethit Gjyqesor Vlore ne fundjave dhe dite festash do te kryhet
sherbim edhe ne turnin e paradites, që ka të bëjë me orarin e shërbimit përkatësisht 16 orë
shërbim pa përcaktuar turnet përkatëse pra nëse jemi përpara rasteve të kryerjes së shërbimit për
turnin e parë dhe të dytë apo të dytë dhe të tretë çon rrjedhimisht në konfuzion operatorët
ekonomikë duke ndikuar drejtpërdrejtë në përllogaritje të ndryshme të ofertave të tyre për këtë
procedurë prokurimi.
III.1.6. Neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” i VKM Nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar parashikon
shprehimisht se 1. Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku
përfshihen objekti, qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.
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III.1.7. Në nenin 23 pika 1,2 dhe 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndryshuar parashikohet se :
“1. Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve që do
të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin
e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë
kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në
mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit
dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor.....
III.1.8. Në interpretim të neneve sa më sipër del qartësisht qëllimi i normave juridike të cilat
detyrojnë autoritetin kontraktor që në hartimin e specifikimeve teknike apo termave të referencës
të përshkruajë sa më qartë të gjithë elemenntët e mallrave punëve apo shërbimeve objekt
prokurimi në funksion të trajtimit të njëjtë dhe të barabarë të operatorëve ekonomikë pjesmarrës
në mënyrë që edhe ofertat e tyre të hartohen në përputhje me specifikimet dhe të gjitha kërkesat e
autoritetit kontraktor në dokumentat e tenderit. Në rastin konkret mospërcaktimi i numrit total të
rojeve për realizimin e këtij shërbimi krijon konfuzion tek operatorët ekonomikë pjesmarrës në
përllogaritjen e ofertës.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k mbi modifikimin
e kriterit “të ketë një numër 20 rojesh të miratuar”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në Shtojcën 7 të dokumentave të tenderit të procedurës objket ankimimi, “Kriteret e
Vecanta të Kualifikimit”, pika 4 “Kapaciteti Teknik” përcaktohet:
Kandidati ofertuesi duhet të dorëzojë:
Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Vlorë për Vitin 2016 që të përmbajë:
-

Të dhëna për subjektin

-

Të dhëna për burimet njerzore, mjetet

-

Të dhënat për kontrollet e ushtruara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivitetit

-

Problematikat e konstatuara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivietetit

-

Mendimin e DPQ në lidhje me vlerësimin e performancës dhe të ligjshmërisë të aktivitetit
të subjketit

-

Të ketë një numër prej 20 rojesh të miratuar

-

Të ketë një automjet në gjëndje të gatshme

-

Të ketë Qendër monitorimi në qytetin e Vlorës

-

Të mos ketë gjoba gjatë ushtrimit të aktivitetit në Qarkun e Vlorës

-

Të ketë shlyer detyrimet pranë DPQ për vitin 2015 dhe 2016

-

Të disponojë dy armë
11

-

Të përcaktojë përgjegjësin e shërbimit

III.2.2. Në lidhje me pretendimin sa më sipër, Komisioni gjykon se numri i rojeve duhet të
përcaktohet në përpjestim me numrin e vendrojeve dhe me shpërndarjen e turneve përkatëse. Në
rastin konkret referuar përcaktimeve në dokumentat e tenderit në të cilin parashikohet se shërbimi
do të jetë 16 orë pra shërbim me dy turne si dhe numri i vendrojeve do të jetë 2 (dy) përkatësisht
në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe Prokurorinë e Rrethit Vlorë Komisioni gjykon edhe pse
në kushtet e mospërcaktimit të numrit të rojeve që efektivisht do të kryejnë shërbimin në
dokumentat e tenderit gjykon se kërkesa për 20 roje që duhet të përmbajë vërtetimi i lëshuar nga
DPQ Vlorë është i ekzagjeruar dhe jo në fuksion të realizimit të objektit të prokurimit.
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. Në rastin konkret referuar elementëve përbërës të shërbimit Komisioni
gjykon se jemi përpara një kërkese joproporcionale dhe të panevojshme për realizimin e objketit
të prokurimit e si e tillë duhet të modifikohet nga autoriteti kontraktor.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k mbi modifikimin
e kriterit “nëpërmjet vërtetimit të Drejtorisë së Policisë së Qarkut Vlorë të vërtetohet disponimi i
një automjeti në gjëndje të gatshme”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, 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.3.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e
mëposhtme 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.3.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5, gërma ç) përcaktohet se: “Për të provuar kapacitetet
teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: … 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.”
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Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe
kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet
të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e
duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
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.
Komisioni gjykon se kriteri i mësipërm në drejtim të provueshmërinë së disponimit të makinerive
nuk vërtetohet nëpërmjet dokumentave të lëshuar nga DPQ por sipas dokumentave që vërtetojnë
pronësinë apo dokumentave të cilat nevojiten për qarkullimin e tyre sipas legjislacionit në fuqi.
Për më tepër që një kërkesë të tillë autoriteti kontraktor e ka përcaktuar në shtojcën 7 “Kriteret e
Vecanta të Kualifikimit” pika 10 të dokumentave të tenderit ku kërkohet shprehimisht:
Dokumenta se shoqëria oferuese disponon 1 mjet për realizimin e këtij shërbimi të shoqëruar me
leje qarkullimi, taksat vjetore, akt kolaudimi, siguracion.
Autoriteti kontraktor duhet të modifikojë dokumentat e tenderit duke e hequr kërkesën sa më
sipër pasi është tërësisht e panevojshme, e përsëritur dhe jo funksion të realizimit me sukses të
objketit të prokurimit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k mbi modifikimin
e kriterit “Të ketë Qendër monitorimi në qytetin e Vlorës , Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se,
III.4.1. Në ligjin nr. 75/2014 “Për Shërbimin Provat të Sigurisë Fizike”, neni 22 “Qendra e
kontrollit të Shpsf-së” përcaktohet se:
1. Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të sigurisë fizike, në çdo njësi
administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli, ku të tregohet adresa
e saj fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e shoqërisë.
2. Qendra e kontrollit të shërbimit kryen detyrat e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të
veprimtarisë së sigurisë fizike.
3. Qendra e kontrollit duhet të jetë e pajisur me mjetet e ndërlidhjes, komunikimit e
vëzhgimit dhe të veprojë 24 orë në ditë.
III.4.2. Në udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, pika C. “Organizimi i shërbimit në qendrën e kontrollit”pika 3 përcaktohet se: “Qendra e
kontrollit vendoset në ambientet e SHPSF-së dhe të ofrojë kapacitetin dhe potencialin e duhur
teknik për realizimin e veprimtarisë të ruajtjes dhe sigurisë fizike. Çdo subjekt i SHPSF-së duhet
të ketë në administrim qendrën e tij të kontrollit (pronësi/qira) në çdo njësi administrative që
ushtron aktivitetin e saj”.
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III.4.3. Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor
për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit
me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet
që operatori ekonomik zotëron kapacitetet teknike, makineri dhe pajisje të nevojshme dhe të
mjaftueshme, për realizimin e kontratës me sukses në afat dhe në cilësi sipas përcaktimeve të
dokumentave standarte të tenderit.
III.4.4. Lidhur me kërkesën e autoritetit kontraktor për Qendër monitorimi në Qytetin e Vlorës
Komisioni gjykon se Qendra e Kontollit, sipas përcaktimeve të bëra në ligjin nr. 75/2014 “Për
shërbimin privat të sigurisë fizike”, është ambienti me mjete/pajisje që shërben për menaxhimin,
kontrollin e veprimtarisë private të sigurisë fizike. Vërtetimi që provon disponueshmërinë e qendrës
së kontrollit është pikërisht ai i lëshuar nga DPQ përkatëse por kërkesa që qendra e kontrollit te jetë
në qytetin e Vlorës dhe jo në Qarkun e Vlorës është diskriminuese dhe ul ndjeshëm konkurencën
midis operatorëve ekonomikë dhe për më tepër nuk është në frymën dhe në kontekstin e ligjit
Nr.75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se,
kërkesa e përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi dispononimin e qendër kontrolli në Qytetin
Vlorë, është e ekzagjeruar, diskriminuese si dhe kufizon konkurrencën, dhe nuk është në
përputhje të LPP-së dhe rregullat e prokurimit publik.
Në mënyrë që të stimulohet gjithëpërfshirja dhe konkurrenca mbështetur edhe në nenin 1, pika 2
“c” dhe “ç” e ligjit të Prokurimit Publik, kriteri i sipërcituar do të konsiderohej i përmbushur duke
vërtetuar zotërimin e Qendrës së Kontrollit në Qarkun Vlorë si dhe dokumentacionin shoqërues
për disponimin e saj, në një nga format ligjore të kërkuara.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k per
modifikimin e kriterit “Vërtetim nga DPQ që operatori të mos ketë gjoba gjatë ushtrimit të
aktivitetit në Qarkun e Vlorës”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.5.1. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “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.5.2. Lidhur me kërkesën e vendosur nga autoriteti kontraktor “Vërtetim nga DPQ që operatori
të mos ketë gjoba gjatë ushtrimit të aktivitetit në Qarkun e Vlorës” Komisioni gjykon se autoriteti
kontraktor në vendosjen e këtij kriteri kërkon garanci në lidhje me përmbushjen me sukses të
kontratës nga ana e operatorëve ekonomikë të cilët duhet të dëshmojnë seriozitet, besueshmëri
gjatë kryerjes së veprimtarisë së tyre.
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Kriteri i vendosur për mospasjen e gjobave gjatë veprimtarisë së subjekteve të shoqërive të
ruajtjes në Qarkun Vlorë nuk përbën në vetvete një kriter diskriminues dhe nuk i tejkalon
përmasat e kontratës së prokuruar. Është në të drejtën e autoritetit kontraktor që të vendosë të tilla
kritere ndaluese për operatorët të cilët nuk kanë një performancë pozitive gjatë ushtrimit të
veprimtarisë së tyre duke u ndëshkuar nga organet përkatëse me masa ndëshkuese për shkak të
mospërmbushjes së rregullt të detyrimeve të caktuara që burojnë nga legjislacioni në fuqi për
shërbimin privat të sigurisë fizike apo nga akte të tjera ligjore e nënligjore.
Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për
njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit
me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet
që operatori ekonomik zotëron të gjitha kapacitetet për realizimin e kontratës me sukses në afat
dhe në cilësi sipas përcaktimeve të dokumentave standarte të tenderit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ankimues “Eurogjici Security” nuk qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” për
modifikimin e kriterit “Të ketë shlyer detyrimet pranë DPQ për vitin 2015 dhe 2016”, Komisioni
i Prokurimit Publik vëren se,
III.6.1. Në Shtojcën 7 të dokumentave të tenderit të procedurës objket ankimimi, “Kriteret e
Vecanta të Kualifikimit”, pika 4 “Kapaciteti Teknik” përcaktohet:
Kandidati ofertuesi duhet të dorëzojë:
Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Vlorë për Vitin 2016 që të përmbajë:
-

Të dhëna për subjektin

-

Të dhëna për burimet njerzore, mjetet

-

Të dhënat për kontrollet e ushtruara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivitetit

-

Problematikat e konstatuara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivietetit

-

Mendimin e DPQ në lidhje me vlerësimin e performancës dhe të ligjshmërisë të aktivitetit
të subjketit

-

Të ketë një numër prej 20 rojesh të miratuar

-

Të ketë një automjet në gjëndje të gatshme

-

Të ketë Qendër monitorimi në qytetin e Vlorës

-

Të mos ketë gjoba gjatë ushtrimit të aktivitetit në Qarkun e Vlorës

-

Të ketë shlyer detyrimet pranë DPQ për vitin 2015 dhe 2016

-

Të disponojë dy armë

-

Të përcaktojë përgjegjësin e shërbimit

III.6.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
15

procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e
mëposhtme 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.6.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se detyrimi i operatorëve ekonomikë për shlyerjen
e detyrimeve të cilat ende nuk janë bërë të kërkueshme sipas ligjit apo nuk kanë tejkaluar afatin
ligjor për pagesën e tyre nuk i shërben qëllimit për të cilin është vendosur një kriter i tillë
gjithmonë në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Autoriteti kontraktor në përcaktimin
e këtij kriteri duhet të kufizohet në kërkesën e tij vetëm për detyrime të cilat janë bërë të
kërkueshme sipas ligjit dhe për të cilat ka mbaruar afati për përmbushjen e tyre dhe jo për
detyrime për të cilat operatorët ekonomikë kanë mundësi për shkak të ligjit ti përmbushin në të
ardhmen.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” për heqjen e
kriterit “disponimin e 2 armëve”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.7.1. Në Shtojcën 7 të dokumentave të tenderit të procedurës objket ankimimi, “Kriteret e
Vecanta të Kualifikimit”, pika 4 “Kapaciteti Teknik” përcaktohet:
Kandidati ofertuesi duhet të dorëzojë:
Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Vlorë për Vitin 2016 që të përmbajë:
-

Të dhëna për subjektin

-

Të dhëna për burimet njerzore, mjetet

-

Të dhënat për kontrollet e ushtruara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivitetit

-

Problematikat e konstatuara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivietetit

-

Mendimin e DPQ në lidhje me vlerësimin e performancës dhe të ligjshmërisë të aktivitetit
të subjketit

-

Të ketë një numër prej 20 rojesh të miratuar

-

Të ketë një automjet në gjëndje të gatshme

-

Të ketë Qendër monitorimi në qytetin e Vlorës

-

Të mos ketë gjoba gjatë ushtrimit të aktivitetit në Qarkun e Vlorës

-

Të ketë shlyer detyrimet pranë DPQ për vitin 2015 dhe 2016

-

Të disponojë dy armë

-

Të përcaktojë përgjegjësin e shërbimit

III.7.2. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 24 “Përgjegjësitë e
titullarit të subjektit të SHPSF-ve”, gërma “e”, është parashikuar si më poshtë:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar që ofron shërbimin për
sigurimin fizik të objekteve shtetërore e private, të personave, të veprimtarive social-kulturore,
sportive, fetare e politike, si dhe për sigurimin e vlerave monetare, materiale dhe sendeve të
çmuara gjatë transportit, të kontraktuara, dhe ka këto përgjegjësi:
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-

Të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të Policisë së
Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së.”

Neni 27, pika “c” e këtij ligji 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 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.7.3. Komisioni gjykon se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që vërtetimi i DPQ të
përmbajë të dhëna në lidhje me kapacitetet teknike numrin e armëve që disponon operatori
ekonomik në momentin e dorëzimit të ofertave. Ky informacion mund të sigurohet nga të gjithë
ofertuesit, pasi SHPSF-ja ka detyrimin ligjor të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj,
në strukturën përkatëse të Policisë së Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së dhe për pasojë të
pajiset me vërtetim nga DPQ për veprimtarinë e tij, pëfshirë këtu edhe të dhënat për numrin e
armëve në përdorim. Përderisa Vërtetimi i DPQ-së/ve përkatëse jep informacionin e nevojshëm
ndër të tjera edhe në lidhje me armët operatorët ekonomikë janë të detyruar të përmbushin
kërkesën për disponueshmërinë e armatimit e cila pasqyrohet në dokumentin sa më sipër.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Eurogjici Security” nuk qëndron.
III.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues mbi modifikimin e kriterit “Të
përcaktojë përgjegjësin e shërbimit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.8.1. Në Shtojcën 7 të dokumentave të tenderit të procedurës objekt ankimimi, “Kriteret e
Vecanta të Kualifikimit”, pika 4 “Kapaciteti Teknik” përcaktohet:
Kandidati ofertuesi duhet të dorëzojë:
Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Vlorë për Vitin 2016 që të përmbajë:
-

Të dhëna për subjektin

-

Të dhëna për burimet njerzore, mjetet

-

Të dhënat për kontrollet e ushtruara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivitetit

-

Problematikat e konstatuara gjatë periudhës së ushtrimit të aktivietetit

-

Mendimin e DPQ në lidhje me vlerësimin e performancës dhe të ligjshmërisë të aktivitetit
të subjketit

-

Të ketë një numër prej 20 rojesh të miratuar

-

Të ketë një automjet në gjëndje të gatshme

-

Të ketë Qendër monitorimi në qytetin e Vlorës

-

Të mos ketë gjoba gjatë ushtrimit të aktivitetit në Qarkun e Vlorës

-

Të ketë shlyer detyrimet pranë DPQ për vitin 2015 dhe 2016

-

Të disponojë dy armë
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-

Të përcaktojë përgjegjësin e shërbimit

III.8.2.Kreu III, gërma “A”, pika 9, përcaktohet: “Veprimtaria e SHPSF-së për ruajtjen e
objekteve, personave, veprimtarive social-kulturore, fetare e sportive dhe për sigurimi i vlerave
monetare gjatë transportit realizohet nëpërmjet organizimit të shërbimit, për:
a) ruajtjen fizike, roje objekti;
b) truprojë për ruajtjen e personave;
c) ruajtjen objekteve me përdorim të sistemeve elektronike;
ç) operator në qendrën e kontrollit;
d) grup punonjësish jo më pak se 3 (tre) për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet që
janë të lidhura me sisteme elektronike;
dh) grup punonjësish shërbimi jo më pak se 5 (pesë) për shoqërimin e vlerave gjatë transportit;
e) përgjegjës i shërbimit;
ë) shoqërues i qenit të shërbimit;
ndërsa në gërmën “B”, po këtu, përcaktohet se “Veprimtaria e shërbimit privat të sigurisë fizike u
nënshtrohet mbikëqyrjes dhe kontrollit nga strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit”.
III.8.3. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në veprimtarinë e
organizimit të shërbimit të një shoqërie private të sigurisë fizike përfshihet edhe përgjegjësi i
shërbimit.
Komisioni gjykon se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që vërtetimi i DPQ të
përmbajë të dhëna në lidhje me kapacitetet profesionale që disponon operatori ekonomik në
momentin e dorëzimit të ofertave në rastin konkret në lidhje me përgjegjësin e shërbimit. Ky
informacion mund të sigurohet nga të gjithë ofertuesit, pasi SHPSF-ja ka detyrimin ligjor të
informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të Policisë së Shtetit, për
veprimtarinë e SHPSF-së dhe për pasojë të pajiset me vërtetim nga DPQ për veprimtarinë e tij,
pëfshirë këtu edhe të dhënat për disponueshmërinë e një punonjësi në cilësinë e përgjegjësit të
shërbimit. Përderisa Vërtetimi i DPQ-së/ve përkatëse jep informacionin e nevojshëm ndër të tjera
edhe në lidhje me përgjegjësin e shërbimit operatorët ekonomikë janë të detyruar të përmbushin
kërkesën për disponueshmërinë e përgjegjësit të shërbimit informacion i cili pasqyrohet në
dokumentin sa më sipër.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Eurogjici Security” nuk qëndron.
III.9. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k për
heqjen e kriterit “Deklaratë nga Drejtuesi Teknik i shoqërisë se cilët do të jenë punonjësit e
licensuar nga lista sipas pikës 4 që do të angazhojë në këtë objekt në rast se shpallet fitues.(Ky
kriter vendoset për efekt të fillimit të menjëhershëm të shërbimit pasi në vazhdimësi firma fituese
mund ti ndryshojë punonjësit)” nga dokumentat e tenderit të procedurës objekt ankimimi
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.9.1. Në shtojcën 7 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit pika 6 të dokumentave të tenderit të
procedurës objekt ankimimi përcaktohet:
-

Deklaratë nga Drejtuesi Teknik i shoqërisë se cilët do të jenë punonjësit e licensuar nga
lista sipas pikës 4 që do të angazhojë në këtë objekt në rast se shpallet fitues. (Ky kriter
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vendoset për efekt të fillimit të menjëhershëm të shërbimit pasi në vazhdimësi firma fituese
mund ti ndryshojë punonjësit).
III.9.2. Komisioni lidhur me kriterin sa më sipër gjykon se përcaktimi në mënyrë konkrete i
punonjësve që do të angazhohen për realizimin e objektit të prokurimit është një e drejtë
eskluzive e operatorëve ekonomikë të cilët në varësi të nevojave të tyre realizojnë shpërndarjen e
punonjësve të shërbimit në objektet të cilat i kanë në ruajtje. Kriteri sa më sipër nuk i shërben
qëllimit për realizimin me sukses të kontratës dhe është tërësisht i panevojshëm. Për autoritetin
kontraktor është e nevojshme dhe e mjaftueshme që në drejtim të plotësimit të kapacitetit teknik
profesional operatorët ekonomikë me anë të dokumentacionit konkret të lëshuar nga organet
kompetente provojnë se dispononjnë numrin e kërkuar të punonjësve të shërbimit për procedurën
e prokurimit. Më tej përcaktimi i emrave konkret të punonjësve të shërbimit të cilët do të
angazhojë operatori ekonomik pjesmarrës i takon një faze të mëvonshme dhe është tërësisht e
drejtë e këtij të fundit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” qëndron.
III.10. Lidhur me pretendim e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k për
heqjen e kriterit “Dokument pronësie/qeraje të vendit/selisë ku ushtron aktivitetin shoqëria
ofertuese” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.10.1. Në shtojcën 7 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit pika 11 të dokumentave të tenderit të
procedurës objekt ankimimi përcaktohet:
“Dokument pronësie/qeraje të vendit/selisë ku ushtron aktivitetin shoqëria ofertuese”
III.10.2. Në nenin 46, pika 1 gëmra “b” e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se : “ […] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese:
III.10.3. Neni 53 pika 3 e Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar
parashikohet shprehimisht se: Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson
një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet
e nenit 54 të këtij ligji.
III.10.4. Komisioni lidhur me kriterin sa më sipër gjykon se nuk është diskriminues, nuk ul
konkurencën midis operatorëve ekonomikë pjesmarrës pasi dokumenti i kërkuar nga autoriteti
kontraktor është një dokument i cili është lehtësisht i disponueshëm nga operatorët ekonomikë.
Autoriteti kontraktor në rastin konkret ka cmuar të nevojshme paraqitjen e një dokumenti të tillë
provues dhe operatorët eknomikë duhet ta paraqesin atë për sa kohë që është në përputhje dhe në
proporcion me objektin e prokurimit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” nuk qëndron.
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Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k. për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozime” me Nr. REF-22462-01-282016 me objekt: “Ruajtja e Ndërtesës së Gjykatës dhe Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor
Vlorë me Punonjës Shërbimi të Shoqërive Private të Ruajtjes”, me fond limit 1,926,000
lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 08.02.2016, nga autoriteti kontraktor,
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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