KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 645/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.09.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr.REF-23005-08-032017 me objekt: “Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe
personelit me roje të kategorisë 1.3.A” me fond limit
28.734.100,85 lekë pa tvsh, e parashikuar për tu zhvilluar në
datën 28.08.2017, nga autoriteti kontraktor, SH.a Posta
Shqiptare

Ankimues:

“Dea Security” shpk
Rruga “Ndre Mjeda”, Qendra Polifunksionale, Kati I-rë,
Tiranë

Autoriteti Kontraktor

Posta Shqiptare sh.a
Rruga “Reshit Collaku”, Nr. 4 Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave Nr.914 datë 29.12.2014 “Për 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, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara 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 04.08.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr.REF-23005-08-03-2017 me objekt: “Sherbimi i ruajtjes
së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A” me fond limit 28.734.100,85 lekë pa tvsh,
e parashikuar për tu zhvilluar në datën 28.08.2017, nga autoriteti kontraktor, Sh.a. Posta Shqiptare.
II.2. Në datën 09.08.2017 operatori ekonomik “Dea 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:
Së pari në dst shtojca 9 “Specifikimet teknike” shprehet se:
Vendoroja me 3(tre) turne 4.7 punonjës/vendroje
Vendroje 2( dy) turne 2 punonjës/vendroje
Vendroja me 1 (nje) turn me 1 punonjës/vendroje. Ky numër është i pamjftueshëm pasi refeuar
udhëzimit nr. 308 datë 22.05.2017 për SHPSF KREU III gërma a pika b) përcakton se :Numrin e
vendrojeve dhe numrin e punonjësve të shërbimit duke llogaritur për 40 orë punë në javë ose
koeficenti 1.66 për një punonjës shërbimi. Pra sipa përcaktimit ligjor:
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Për vendroje me tre turne numri i rojeve duhet të jetë 1.66x3 =4.98 roje.
Për vendroje me dy turne numri i rojeve duhet të jetë : 1.66x2=3.32 roje.
Për vendroje me 1 turn numri i rojeve duhet të jetë: 1.66 roje.
Pra në përputhje me udhëzimin nr. 308 dhe në bazë të Kpak-ja duhet të përcaktojë numrin e rojeve
sipas përcaktimeve ligjore.
Së dyti duke qënë se numri i rojeve sipas dispozitave të ligjit duhet të ndryshohet nga 50.1 roje në
74.7 roje atëherë duhet të ndryshohet edhe fondi limit i cili sipas numrit të ri të rojeve del i
pamjftueshëm për përmbushjen e shpenzimeve të detyrueshme ligjore.
Së treti duhet të modifikohet kriteri tek kapaciteti teknik pika 2.3.4 “Operatori ofertues duhet të
disponoje Autorizim Individual për ngritje dhe shfrytëzim sistemi të pavarur radiokomunikacioni,
lëshuar nga AKEP-i ku të përfshihet zona apo zonat (qarku ose qarqet ) në të cilat operatori
ekonomik konkuron, ose kontrata të lidhura me operatorë të telefonisë mobile (celulare)“.
Kërkojmë ak-së të modifikojë këtë kriter në përputhje me përmasat e kontratës për të cilën zhvillon
procedurën e tenderit pasi kërkesa për AKEP për qarku ose qarqet është e ekzagjëruar, kjo në
përputhje me VKM-në nr. 914 datë 29.12.2014 RRPP-së dhe LPP-në.
Dhe referuar LPP-së neni 46 pika 1 gërma b[...]
Përsa më sipër AK-ja duhet të modifikojë kërkesën për autorizim individual nga AKEP për caktim
frekuencash për qarku ose qarqet të bëhet me mbulim zonën për të cilën prokurohet kjo në
përputhje me dispozitat ligjore, në përputje me përmasat e kontratës që prokurohet duke mos
penguar pjesmarrjen e oe në këtëv procedurë.
Së katërti duhet të modifikohet kriteri tek kapaciteti teknik pika 2.3.8. “Operatori ofertues duhet te
disponojnë në Qëndrën e Menaxhimit dhe të Kontrollit, mjete/paisje e aparatura (radiokomunikimi) që shërbejnë për menaxhimin, kontrollin, veprimtarisë private të sigurisë fizike dhe të
sigurojnë komunikim të pandërprerë, 24 orë në ditë . Këto paisje duhet të jenë teknikisht të
përdorëshme të Vërtetuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut dhe te vertetuara nga faturat e
blerjes në emër të Operatorit Ekonomik- SH.P.S.F-ja, të verifikueshme nga Autoriteti Kontraktor „
Përsa i përket kërkesës për paisje të qendrës së kontrollit të vërtetuara nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut sqarojmë se dokumentacioni i cili shërben për verifikimin e këtij kapaciteti janë dokumentat
e dala nga DPQtë tilla si akti i miratimit ose vërtetimi i performancës. Pra më sipër në lidhje me
këtë kërkesë autoriteti duhet të përcaktojë në mënyrë të qartë nëse kërkohet të paraqitet akt
miratimi apo vërtetim performance që lëshon DPQ.
Përfundimisht nga argumentimet e bëra sa më sipër kërkojmë nga ana e ak-së modifikimin e
kritereve të kualifikimit të përcaktuara në dst, të cilat kufizojnë pjesmarrjen në këtë procedurë
prokurimi, dhe bien në kundështim me përcaktimet ligjore që rregullojnë shërbimin e ruajtjes dhe
sigurisë fizike.
II.3. Në datën 10.08.2017, nëpërmjet shkresës nr. 2347/1 prot., datë 10.08.2017,autoriteti kontraktor
i ka kthyer përgjigje ankimuesit, me argumentat si më poshtë vijon:
[…]
Së pari ankesa e paraqitur nga ana juaj nuk specifikon se për cilin lot i ngreni këto pretendime pasi
procedura është ndarë në 12 (dymbëdhjetë) lote sipas qarqeve përkatëse.
Së dyti
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1.Lidhur me pretendimin e ngritur në ankesë neë dokumentat e tenderit shtojca 9 “specifikimet
teknike” numri i rojeve është i pamjaftueshëm dhe kërkohet të rishikojmë koeficentin e rojeve për
cdo vendroje ju informojmë se:
Në shtojcën 9 të dst-ve është përcaktuar se orari ku kërkohet ofrimi i shërbimit si dhe ditët në
pushim si vijon:
Shërbimi me roje të kategorisë 1.3.A. do të kryhet në 6 ditë pune (nga e Hëna –në të Sgtunë) në
godinat e zyrave qendër Filiali dhe Degë, për një kohë prej 6 orë e 40 min në ditë të ndara nga ora
08:00-11:20; dhe 16:40-20:00.
Në zyrën postare Tierana 5/1 shërbimi do të jetë me 2 (dy) turne (nga e Hëna –në të Shtunë)
1. Turni i parë nga ora 07:00-13:40
2. Turni i dytë nga ora 13:30 -20:10
Në godinën e Drejtorisë së Përgjithshme të Posta Shqiptare sha në godinën e zyrës postare qendër
Tirana nr. 5 në godinën e Filialit të qendrës Tranzite të Postës shërbimi me roje të kategorisë 1.3.A.
do të jetë 24 (njëzete katër) orë pa ndërprerje.
Për ditët e festave zyrtare kur ato përkojnë me ditët e punës javore shërbimi roje i kategorisë 1.3.a
do të kryhet në përputhje me ligjin 7961 datë 12.07.1995 KP (i ndryshur)Kreu IX Kohëzgjatja e
Punës dhe Pushimeveneni 76 e vijues.
Kjo përllogaritje si dhe fondi limit i vënë në dispozicion është bërë referuar nevojve të ak-së tonë
për ofrimin e këtij shërbimi, ku gjithmonë është patur parasysh respektimi i kodit të punës në 40 orë
në javë për punonjës.
Po kështu përllogaritja e fondit limit është bërë në varësi të fondit të vënë në dispoziocion për vitin
2017 fond i programuar nga praktika e viteve në vazhdim për ofrimin e këtij shërbimi. Thekojmë se
koeficenti i përllogaritjes së numrit të punonjësve është i mbështetur edhe në ligjin 75/2014 datë
10.07.2014 Për SHPSF-të neni 18[…]
2.Lidhur me pretendimin e ngritur në ankesë për modi fikimin e kriterit të përcaktuar në shtojcën 7
të DST-ve pika 2.3.4 ku është kërkuar: Operatori ofertues duhet të disponoje Autorizim Individual
për ngritje dhe shfrytëzim sistemi të pavarur radiokomunikacioni, lëshuar nga AKEP-i ku të
përfshihet zona apo zonat (qarku ose qarqet ) në të cilat operatori ekonomik konkuron, ose kontrata
të lidhura me operatorë të telefonisë mobile (celulare), është mbështetur në ligjin 75/2014 Për
SHPSF-të neni 22[...].
AK-ja duke u mbeshtetur në nenin 1 të LPP-së i ndryshuar me qëllim nxitjen dhe pjesmarrjen të oeve në procedurën e prokurimit si dhe sigurimin e një trajtimi të barabartë dhe jo diskriminues për të
gjithë oe-të pjesmarrës në procedurat e prokurimit publik si dhe referuar edhe praktikave dhe
sugjerimeve të KPP-së shprehur në vendime ka parashikuar që në përmbushje të këtij kriteri të
paraqitet Autorizim Individual për ngritje dhe shfrytëzim sistemi të pavarur radiokomunikacioni,
lëshuar nga AKEP-i ku të përfshihet zona apo zonat (qarku ose qarqet ) në të cilat operatori
ekonomik konkuron, ose kontrata të lidhura me operatorë të telefonisë mobile (celulare), Për
mbushje e njërit nga këto kritere është kriter detyrues për të disponuar qendër kontrolli pasi
mospasja e një mundësie komunikimi nuk përmbush pikën 3 të nenit të sipërcituar për disponimin
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dhe funksionimin e qendës së kontrollit të SHPSF-ve. Përsa më sipër kjo kërkesë vlerësohet jo e
drejtë nga ana jonë.
3.Lidhur me pretendimin e ngritur në ankesë për modifikimin e kriterit të përcaktuar në shtojca 7 të
dst-ve pika 2.3.8 ku pretendohet se ky kriter duhet modifikuar ju informojmë se:
Autoritetikontraktor në shtojcën 7 të dst-ve pikat 2.3.7 dhe 2.3.8 ka përcaktuar:
Operatori ofertues duhet te ketë Qëndër të Menaxhimit dhe të Kontrollit për ushtrim aktiviteti në
Qarkun përkatës të konfirmuar me dokumentacionin ligjor përkatës shoqëruar me Vërtetim nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut.
Operatori ofertues duhet te disponojnë në Qëndrën e Menaxhimit dhe të Kontrollit, mjete/paisje e
aparatura (radio-komunikimi) që shërbejnë për menaxhimin, kontrollin, veprimtarisë private të
sigurisë fizike dhe të sigurojnë komunikim të pandërprerë, 24 orë në ditë . Këto paisje duhet të jenë
teknikisht të përdorëshme të Vërtetuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut dhe te vertetuara nga
faturat e blerjes në emër të Operatorit Ekonomik- SH.P.S.F-ja, të verifikueshme nga Autoriteti
Kontraktor.
Në vijim të trajtimit të ankesave autoruiteti ynë ka modifikuar pikat 2.3.6 dhe 2.37 si vijon:
PIKA 2.3.6. ISHTE
2.3.6.Operatori ofertues duhet te ketë Qëndër të Menaxhimit dhe të Kontrollit për ushtrim aktiviteti
në Qarkun përkatës të konfirmuar me dokumentacionin ligjor përkatës shoqëruar me Vërtetim nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut.
PIKA 2.3.6. BËHET
Operatori ofertues duhet të paraqesë Çertifikatë profesionale për ushtrim profesioni të shërbimit
roje të kategorisë 1.3.A në jo më pak se numri i rojeve që kërkohen për çdo Lot (Qark) të vërtetuar
me performancën/vërtetim lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut. Vërtetimi të jetë lëshuar jo
më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës.
PIKA 2.3.7. ISHTE [..]
Operatori ofertues duhet te ketë Qëndër të Menaxhimit dhe të Kontrollit për ushtrim aktiviteti në
Qarkun përkatës të konfirmuar me dokumentacionin ligjor përkatës shoqëruar me Vërtetim nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut.
Pika 2.3.7 Bëhet:
Operatori ofertues duhet të ketë Qëndër të Menaxhimit dhe të Kontrollit për ushtrim aktiviteti në
Qarkun përkatës të konfirmuar me dokumentacionin ligjor përkatës shoqëruar me Vërtetim nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut. Në vërtetim të përcaktohet edhe disponimi i grupit të gatshem.
Referuar pikave 2.3.7 dhe 2.3.8 është mjaft e qartë se operatori ofertues duhet të paraqesë
dokumentacion që disponon :
Qëndër të Menaxhimit dhe të Kontrollit për ushtrim aktiviteti në Qarkun përkatës të konfirmuar me
dokumentacionin ligjor përkatës shoqëruar me vërtetim nga DPQ.Në vërtetim përcaktohet edhe
disponimi i grupit të gatshëm.
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Vërtetimi të jetë lëshuar jo më parë se tre muaj nga data e hapjes së ofertës përsa më sipër kjo
kërkesë vlerësohet se është trajtuar dhe është mjaft e qartë për cdo operator ofertues. Për sa më
ipër ankesa e paraqitur nga ana juaj është shqyrtuar me shumë vëmendje nga ak-ja. Kriteret
kualifikuese dhe specifikimet teknike jabnë të mbështetura në parimet dhe dispozitat ligjore të ligjit
nr. 9643 datë 20.11.2006 për Prokurimin Publik“ i ndryshuar VKM-në RRPP-në; ligjin 75/2014
datë 10.07.2014 Për SHPST-të si dhe në praktikën e viteve të mëparshme të vlerësuar të drejta nga
KPP-jadhe pretendimet e ngritura në ankesë vlerësohen jo të drejta.
II.4. Në datën 18.08.2017 pala ankimuese “Dea Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me argumentat si më poshtë vijon:
Së pari në dst shtojca 9 “Specifikimet teknike” shprehet se:
Vendoroja me 3(tre) turne 4.7 punonjës/vendroje
Vendroje 2( dy) turne 2 punonjës/vendroje
Vendroja me 1 (nje) turn me 1 punonjës/vendroje. Ky numër është i pamjftueshëm pasi refeuar
udhëzimit nr. 308 datë 22.05.2017 për SHPSF KREU III gërma a pika b) përcakton se :Numrin e
vendrojeve dhe numrin e punonjësve të shërbimit duke llogaritur për 40 orë punë në javë ose
koeficenti 1.66 për një punonjës shërbimi. Pra sipa përcaktimit ligjor:
Për vendroje me tre turne numri i rojeve duhet të jetë 1.66x3 =4.98 roje.
Për vendroje me dy turne numri i rojeve duhet të jetë : 1.66x2=3.32 roje.
Për vendroje me 1 turn numri i rojeve duhet të jetë: 1.66 roje.
Pra në përputhje me udhëzimin nr. 308 dhe në bazë të Kodit të Punës ak-ja duhet të përcaktojë
numrin e rojeve sipas përcaktimeve ligjore.
Së dyti duke qënë se numri i rojeve sipas dispozitave të ligjit duhet të ndryshohet nga 50.1 roje në
74.7 roje atëherë duhet të ndryshohet edhe fondi limit i cili sipas numrit të ri të rojeve del i
pamjftueshëm për përmbushjen e shpenzimeve të detyrueshme ligjore.
Së treti duhet të modifikohet kriteri tek kapaciteti teknik pika 2.3.4 “Operatori ofertues duhet të
disponoje Autorizim Individual për ngritje dhe shfrytëzim sistemi të pavarur radiokomunikacioni,
lëshuar nga AKEP-i ku të përfshihet zona apo zonat (qarku ose qarqet ) në të cilat operatori
ekonomik konkuron, ose kontrata të lidhura me operatorë të telefonisë mobile (celulare)“.
Kërkojmë ak-së të modifikojë këtë kriter në përputhje me përmasat e kontratës për të cilën zhvillon
procedurën e tenderit pasi kërkesa për AKEP për qarku ose qarqet është e ekzagjëruar, kjo në
përputhje me VKM-në nr. 914 datë 29.12.2014 RRPP-së dhe LPP-në.
Dhe referuar LPP-së neni 46 pika 1 gërma b[...]
Përsa më sipër AK-ja duhet të modifikojë kërkesën për autorizim individual nga AKEP për caktim
frekuencash për qarku ose qarqet të bëhet me mbulim zonën për të cilën prokurohet kjo në
përputhje me dispozitat ligjore, në përputje me përmasat e kontratës që prokurohet duke mos
penguar pjesmarrjen e oe në këtëv procedurë.
Së katërti duhet të modifikohet kriteri tek kapaciteti teknik pika 2.3.8. “Operatori ofertues duhet te
disponojnë në Qëndrën e Menaxhimit dhe të Kontrollit, mjete/paisje e aparatura (radiokomunikimi) që shërbejnë për menaxhimin, kontrollin, veprimtarisë private të sigurisë fizike dhe të
sigurojnë komunikim të pandërprerë, 24 orë në ditë . Këto paisje duhet të jenë teknikisht të
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përdorëshme të Vërtetuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut dhe te vertetuara nga faturat e
blerjes në emër të Operatorit Ekonomik- SH.P.S.F-ja, të verifikueshme nga Autoriteti Kontraktor „
Përsa i përket kërkesës për paisje të qendrës së kontrollit të vërtetuara nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut sqarojmë se dokumentacioni i cili shërben për verifikimin e këtij kapaciteti janë dokumentat
e dala nga DPQtë tilla si akti i miratimit ose vërtetimi i performancës. Pra më sipër në lidhje me
këtë kërkesë autoriteti duhet të përcaktojë në mënyrë të qartë nëse kërkohet të paraqitet akt
miratimi apo vërtetim performance që lëshon DPQ.
Përfundimisht nga argumentimet e bëra sa më sipër kërkojmë nga ana e ak-së modifikimin e
kritereve të kualifikimit të përcaktuara në dst, të cilat kufizojnë pjesmarrjen në këtë procedurë
prokurimi, dhe bien në kundështim me përcaktimet ligjore që rregullojnë shërbimin e ruajtjes dhe
sigurisë fizike.
II.5.Autoriteti kontraktor ka ngarkuar në sistemin e prokurimeve elektronike shtojcë si më poshtë
vijon: [...]
Në përfundim të trajtimit të ankesaves të disa operatorëve ankimues lidhur me disa kritere
kualifikuese në shtojca 7, të dokumentave standarte të tenderit ku u vlerësuan pjesërisht të drejta,
autoriteti kontraktor në mbështetje të nenit 42 të Ligjit 9643 “Për Prokurimet Publike” (me
ndryshimet), përgatiti modifikimin e kritereve kualifikuese të dokumentave standarte të tenderit në
përputhje me konstatimet e vendimit të sipërcituar, duke shtyrë me 5 (pesë) ditë afatin për
dorëzimin dhe hapjen e ofertave si vijon:
Së pari:
Në Shtojca 7, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti teknik, të Dokumentave
standarte të tenderit, bëhen këto modifikime:
Pika 2.3.6 ishte:
Operatori ofertues duhet te paraqese Çertifikatë profesionale për ushtrim profesioni të
sherbimit roje te kategorise 1.3.A në jo me pak se numri i rojeve që kërkohen per çdo Lot
(Qark).
Pika 2.3.6 Bëhet:
Operatori ofertues duhet të paraqesë Çertifikatë profesionale për ushtrim profesioni të shërbimit
roje të kategorisë 1.3.A në jo më pak se numri i rojeve që kërkohen për çdo Lot (Qark) të vërtetuar
me performancën/vërtetim lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut. Vërtetimi të jetë lëshuar jo
më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës.
Pika 2.3.7 ishte:
Operatori ofertues duhet te ketë Qëndër të Menaxhimit dhe të Kontrollit për ushtrim aktiviteti në
Qarkun përkatës të konfirmuar me dokumentacionin ligjor përkatës shoqëruar me Vërtetim nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut.
Pika 2.3.7 Bëhet:
Operatori ofertues duhet të ketë Qëndër të Menaxhimit dhe të Kontrollit për ushtrim aktiviteti në
Qarkun përkatës të konfirmuar me dokumentacionin ligjor përkatës shoqëruar me Vërtetim nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut. Në vërtetim të përcaktohet edhe disponimi i grupit të gatshem.
Vërtetimi të jetë lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës.
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Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje ishte 28.08.2017, ora
10:00 bëhet data 04.09.2017, ora 10.00

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje ishte 28.08.2017, ora 10:00
bëhet data 04.09.2017, ora 10.00
Kjo shtojcë e specifikimeve të modifikuara bëhet pjesë e dokumentacionit standart të tenderit.
Dokumentat e tjera të procedurës së prokurimit ngelen të pandryshuara.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr2464/1 prot., datë 24.08.2017 protokolluar me tonën me nr1386/2 datë
25.08.2017 me objekt “Informacion mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt[...]”,
është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me
procedurën e mësipërme të prokurimit.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk se “ Së pari në
dst shtojca 9 “Specifikimet teknike” shprehet se:
Vendoroja me 3(tre) turne 4.7 punonjës/vendroje
Vendroje 2( dy) turne 2 punonjës/vendroje
Vendroja me 1 (nje) turn me 1 punonjës/vendroje. Ky numër është i pamjftueshëm pasi refeuar
udhëzimit nr. 308 datë 22.05.2017 për SHPSF KREU III gërma a pika b) përcakton se :Numrin e
vendrojeve dhe numrin e punonjësve të shërbimit duke llogaritur për 40 orë punë në javë ose
koeficenti 1.66 për një punonjës shërbimi. Pra sipa përcaktimit ligjor:
Për vendroje me tre turne numri i rojeve duhet të jetë 1.66x3 =4.98 roje.
Për vendroje me dy turne numri i rojeve duhet të jetë : 1.66x2=3.32 roje.
Për vendroje me 1 turn numri i rojeve duhet të jetë: 1.66 roje.
Pra në përputhje me udhëzimin nr. 308 dhe në bazë të Kodit të Punës ak-ja duhet të përcaktojë
numrin e rojeve sipas përcaktimeve ligjore.”, si dhe pretendimin se “Së dyti duke qënë se numri i
rojeve sipas dispozitave të ligjit duhet të ndryshohet nga 50.1 roje në 74.7 roje atëherë duhet të
ndryshohet edhe fondi limit i cili sipas numrit të ri të rojeve del i pamjftueshëm për përmbushjen e
shpenzimeve të detyrueshme ligjore” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në dokumentat e tenderit “Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ,
i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike”, përcaktohet se:
Loti i I-rë: Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku
Shkoder;
Loti i II-të: Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku
Kukës;
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Loti i III-të: Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A
Qarku Lezhë;
Loti IV: Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku
Diber;
Loti i V-t: Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku
Tiranë;
Loti i VI-të: Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A
Qarku Durres;
Loti i VII-të: Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A
Qarku Elbasan;
Loti i VIII-të: Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A
Qarku Fier;
Loti i IX-të: Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A
Qarku Berat;
Loti i X-të: Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku
Vlorë;
Loti XI-të: Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A Qarku
Gjirokaster;
Loti i XII-të: Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A
Qarku Korçe.
Fondi limit është: 28.734.100,85 (njëzet e tetë milion e shtatëqind e tridhjetë e katër mijë e njëqind
pikë tetëdhjetë e pesë) Leke pa TVSH, Ndarë në lote:
III.1.2. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet si më poshtë:
1. Shërbimi me roje të kategorise 1.3A do të kryhet në 6 ditë pune ( nga e Hena – në të Shtunë )
në godinat e zyrave qendër Filiali dhe Degë , për një kohë prej 6 orë e 40 min.( gjashtë orë e
dyzet minuta ) në ditë, të ndara nga ora 08.00 – 11.20 dhe 16.40-20.00 .
Në zyren postare Tirana 5/1, shërbimi do të jetë me 2 turne ( nga e Hena – në të Shtunë )
1. turni i parë nga ora 07.00-13.40,
2. turni i dytë nga ora 13.30-20.10.
Në godinën e Drejtorisë se Përgjithshme të Posta Shqiptare sh.a., në godinën e Zyrës Postare
Qëndër Tirana nr.5, në godinen e Filialit të Qendrës Tranzite të Postes, shërbimi me roje të
kategorië 1.3A do të jetë 24 (njëzetekatër) orë pa ndërprerje.
Për ditët e festave zyrtare, kur ato përkojnë me ditët e punës javore, shërbimi roje i kategorisë
1.3 A do të kryhet në përputhje me Ligjin nr.7961 datë 12.07.1995 Kodi i Punës ( i
ndryshuar), Kreu i IX, Kohëzgjatja e Punës dhe e Pushimeve, neni 76 e vijues.
Afati i kontratës për këtë shërbim do të jetë 1( një ) vit kalendarik.
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Në kontratë do të përcaktohet data e fillimit të kryerjes së shërbimit nga SH.R.S.F-ja e cila
përgjigjet për ruajtjen dhe sigurinë e objekteve dhe personelin e Filialit të Postës Shqiptare
sh.a. dhe Degëve në varësi sipas kushteve të përcaktuar në kontratë.

Tabela e numrit të vendrojeve të kategorisë “1.3.A” në Filialet dhe Degët e Shoqërisë Posta
Shqiptare sh.a.
Filiali Postës Shkodër
Dega e Postës Shkodër
Dega e Postës Malësi e
Madhe
Dega e Postës Pukë
Totali
Filiali Postës Kukës
Dega e Postës Kukës
Dega e Postës Has
Dega e Postës Tropojë
Totali
Filiali Postës
Dega e Postës
Dega e Postës
Dega e Postës
Totali

1 roje
1 roje

Godina e zyrës Qendër Shkodër (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Koplik (1 vendroje me nje turn)

1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Pukë (1 vendroje me nje turn)

1 roje
1 roje
1 roje

Godina e zyrës Qendër Kukës (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Krumë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Bajram Curri (1 vendroje me nje
turn)

3 roje
Lezhë
Lezhë
Laç
Mirditë

Filiali Postës Mat
Dega e Postës Burrel
Dega
e
Postës
Peshkopi
Dega e Postës Bulqizë
Totali
Drejtoria
e
Përgjithshme e Postës
Shqiptare
Filiali
Qendrës
Tranzite Tiranë
Filiali Postës Tiranë
Dega e Postës Tiranë
Dega e Postës Tiranë
Dega e Postës Kavajë
Totali

1 roje
1 roje
1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Lezhë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Laç (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Mirditë (1 vendroje me nje turn)

1 roje
1 roje

Godina e zyrës Qendër Burrel (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Peshkopi (1 vendroje me nje turn)

1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Bulqizë (1 vendroje me nje turn)

4.7 roje

Godina e Administratës

(1 vendroje me tre turne)

4.7 roje

Godina e Qendres Tranzite

(1 vendroje me tre turne))

4.7 roje
2 roje
1 roje
17.1 roje

Godina e zyrës Qendër Tirana 5 (1 vendroje me tre turne)
Godina e zyrës Tirana 5/1
(1 vendroje me dy turne)
Godina e zyrës Qendër Kavajë (1 vendroje me nje turn)
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Filiali Postës Durrës
Dega e Postës Durrës
Dega e Postes Durres
Dega e Postës Shijak
Dega e Postës Krujë
Totali

1 roje
1 roje
1 roje
1 roje
4 roje

Godina e zyrës Qendër Durrës (1 vendroje me nje turn)
Zyra postare Durres nr. 3
(1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Shijak (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Krujë (1 vendroje me nje turn)

Filiali Postës Elbasan
Dega e Postës Elbasan
Dega e Postës Librazhd
Dega e Postës Peqin
Dega e Postës Gramsh
Totali

1 roje
1 roje
1 roje
1 roje
4 roje

Godina
Godina
Godina
Godina

Filiali Postës Fier
Filiali Postës Lushnjë
Totali

1 roje
1 roje
2 roje

Godina e zyrës Qendër Fier (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Lushnjë (1 vendroje me nje turn)

Filiali Postës Berat
Dega e Postës Berat
Dega e Postës Kuçovë
Dega e Postës Skrapar
Totali

1 roje
1 roje
1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Berat (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Kuçovë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Skrapar (1 vendroje me nje turn)

Filiali Postës Vlorë
Filiali Postës Sarandë
Totali

1 roje
1 roje
2 roje

Godina e zyrës Qendër Vlorë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Sarandë (1 vendroje me nje turn)

1 roje

Godina e zyrës Qendër Gjirokastër (1 vendroje me nje
turn)
Godina e zyrës Qendër Përmet (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Tepelenë (1 vendroje me nje turn)

Filiali
Postës
Gjirokastër
Dega
e
Postës
Gjirokastër
Dega e Postës Përmet
Dega e Postës Tepelenë
Totali
Filiali Postës Korçë
Dega e Postës Korçë
Dega
e
Postës
Pogradec
Dega e Postës Ersekë
Totali

1 roje
1 roje
3 roje

e zyrës
e zyrës
e zyrës
e zyrës

Qendër
Qendër
Qendër
Qendër

Elbasan (1 vendroje me nje turn)
Librazhd (1 vendroje me nje turn)
Peqin (1 vendroje me nje turn)
Gramsh (1 vendroje me nje turn)

1 roje
1 roje

Godina e zyrës Qendër Korçë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Pogradec(1 vendroje me nje turn)

1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Ersekë (1 vendroje me nje turn)
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Totali Gjithsej

50.1 roje

Afatet e ekzekutimit : Shërbimi kërkohet të realizohet për një periudhë 12 (dymbëdhjetë) mujore që
fillon pas përfundimit të kontratave që janë në fuqi.
Afati per kryerjen e sherbimit është 1 (një) vit kalendarik nga data e nenshkrimit të kontratës.
III.1.3. Në dokumentet e tenderit, në Shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar:
Shërbimi që kërkohet:
“Sherbimi i Ruajtjes dhe Sigurise Fizike te Objekteve e Personelit te Postes Shqiptare me Roje te Kategorise
“1.3.A” sipas qarqeve, për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që fillon pas përfundimit të

kontratave që janë në fuqi.

Tabela e numrit të vendrojeve të kategorisë “1.3.A” në Filialet dhe Degët e Shoqërisë Posta
Shqiptare sh.a.
Loti i I-rë:
Qarku Shkoder
Filiali Postës Shkodër
Dega e Postës Shkodër
Dega e Postës Malësi e
Madhe
Dega e Postës Pukë
Totali
Loti i II-të:
Qarku Kukës
Filiali Postës Kukës
Dega e Postës Kukës
Dega e Postës Has
Dega e Postës Tropojë
Totali
Loti i III-të:
Qarku Lezhë
Filiali Postës Lezhë
Dega e Postës Lezhë
Dega e Postës Laç

1 roje
1 roje

Godina e zyrës Qendër Shkodër (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Koplik (1 vendroje me nje turn)

1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Pukë (1 vendroje me nje turn)

1 roje
1 roje
1 roje

Godina e zyrës Qendër Kukës (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Krumë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Bajram Curri (1 vendroje me nje
turn)

3 roje

1 roje
1 roje

Godina e zyrës Qendër Lezhë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Laç (1 vendroje me nje turn)
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Dega e Postës Mirditë
Totali

1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Mirditë (1 vendroje me nje turn)

1 roje
1 roje

Godina e zyrës Qendër Burrel (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Peshkopi (1 vendroje me nje turn)

1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Bulqizë (1 vendroje me nje turn)

4.7 roje

Godina e Administratës

(1 vendroje me tre turne)

4.7 roje

Godina e Qendres Tranzite

(1 vendroje me tre turne))

4.7 roje
2 roje
1 roje
17.1 roje

Godina e zyrës Qendër Tirana 5 (1 vendroje me tre turne)
Godina e zyrës Tirana 5/1
(1 vendroje me dy turne)
Godina e zyrës Qendër Kavajë (1 vendroje me nje turn)

Loti i VI-të:
Qarku Durrës
Filiali Postës Durrës
Dega e Postës Durrës
Dega e Postes Durres
Dega e Postës Shijak
Dega e Postës Krujë
Totali

1 roje
1 roje
1 roje
1 roje
4 roje

Godina e zyrës Qendër Durrës (1 vendroje me nje turn)
Zyra postare Durres nr. 3
(1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Shijak ((1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Krujë (1 vendroje me nje turn)

Loti i VII-të:
Qarku Elbasan
Filiali Postës Elbasan
Dega e Postës Elbasan
Dega e Postës Librazhd
Dega e Postës Peqin
Dega e Postës Gramsh
Totali

1 roje
1 roje
1 roje
1 roje
4 roje

Godina
Godina
Godina
Godina

Loti IV: Qarku Dibër
Filiali Postës Mat
Dega e Postës Burrel
Dega
e
Postës
Peshkopi
Dega e Postës Bulqizë
Totali
Loti i V-t:
Qarku Tiranë
Drejtoria
e
Përgjithshme e Postës
Shqiptare
Filiali
Qendrës
Tranzite Tiranë
Filiali Postës Tiranë
Dega e Postës Tiranë
Dega e Postës Tiranë
Dega e Postës Kavajë
Totali

e zyrës
e zyrës
e zyrës
e zyrës

Qendër
Qendër
Qendër
Qendër

Elbasan (1 vendroje me nje turn)
Librazhd (1 vendroje me nje turn)
Peqin (1 vendroje me nje turn)
Gramsh (1 vendroje me nje turn)

Loti i VIII-të:
Qarku Fier
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Filiali Postës Fier
Filiali Postës Lushnjë
Totali

1 roje
1 roje
2 roje

Godina e zyrës Qendër Fier (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Lushnjë (1 vendroje me nje turn)

Loti i IX-të:
Qarku Berat
Filiali Postës Berat
Dega e Postës Berat
Dega e Postës Kuçovë
Dega e Postës Skrapar
Totali

1 roje
1 roje
1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Berat (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Kuçovë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Skrapar (1 vendroje me nje turn)

Loti i X-të:
Qarku Vlorë
Filiali Postës Vlorë
Filiali Postës Sarandë
Totali

1 roje
1 roje
2 roje

Godina e zyrës Qendër Vlorë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Sarandë (1 vendroje me nje turn)

Loti XI-të
Qarku Gjirokaster
Filiali
Postës
Gjirokastër
Dega
e
Postës
Gjirokastër
Dega e Postës Përmet
Dega e Postës Tepelenë
Totali

1 roje

Godina e zyrës Qendër Gjirokastër (1 vendroje me nje
turn)
Godina e zyrës Qendër Përmet (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Tepelenë (1 vendroje me nje turn)

Loti i XII-të:
Qarku Korçë
Filiali Postës Korçë
Dega e Postës Korçë
Dega
e
Postës
Pogradec
Dega e Postës Ersekë
Totali

1 roje
1 roje

Godina e zyrës Qendër Korçë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Pogradec(1 vendroje me nje turn)

1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Ersekë (1 vendroje me nje turn)

Totali Gjithsej

50.1 roje

1 roje
1 roje
3 roje

Afatet e ekzekutimit: “Sherbimi i Ruajtjes dhe Sigurise Fizike te Objekteve e Personelit te Postes
Shqiptare me Roje te Kategorise “1.3.A” sipas qarqeve , për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që
fillon pas përfundimit të kontratave që janë në fuqi.
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III.1.4. 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.
III.1.5. Në VKM-në nr. 399, datë 03.05.2017 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”
përcaktohet shprehimisht: “ 1. Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që
është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 24 000
(njëzet e katër mijë) lekë.
2. Paga bazë minimale mujore jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës normale të
punës.”.
III.1.6. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar:
“1) Çdo orë pune e kryer nga ora 19.00 deri në 22.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më
pak se 20 për qind.
2) 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 për qind. ”.
Ndërsa neni 87 “Puna në ditën e diel ose ne ditët e festave zyrtare” parashikon shprehimisht se:
"1. Puna e kryer në ditën e pushimit javor kompensohet me një shtesë page, jo më pak se 25 për
qind, ose me një pushim të pagueshëm, të barabartë me kohëzgjatjen e punës së kryer plus një
pushim shtesë, jo më pak se 25 për qind të kohëzgjatjes së kësaj pune.
2. Puna e kryer në ditët e festave zyrtare, kur ato bien ditë pune, kompensohet me një shtesë mbi
pagë, jo më pak se 25 për qind dhe me një pushim të pagueshëm, të barabartë me kohëzgjatjen e
punës së kryer në ditët e festave zyrtare..
Neni 92 i Kodit të Punës i ndryshuar parashikon shprehimisht se:
“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. Pushimet vjetore nuk përfshijnë ditët e festave zyrtare. Nëse festa zyrtare bie ditën e
pushimit vjetor me pagesë, pushimi vjetor shtyhet.
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.1.7. Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, nga pjesa e
punëdhënësit, ёshtё 16,7%, referuar VKM-së nr.77, dt. 28.01.2015 “Pёr kontributet e detyrueshme
dhe pёrfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqёrore dhe sigurimi i kujdesit shёndetёsor”.

III.1.8.

Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 308, datë 22.05.2017 “Për
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funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të punonjësve të
SHPSF-së”, Kreu III “Menaxhimi i shërbimeve”, nënkreu A “Organizimi dhe drejtimi i SHPSF-së,
pika 2, gërma “b”,përcaktohet se:
“2. Kontrata ndërmjet palëve për kryerjen e shërbimeve nga SHPSF-të përmban:
b) Numrin e vendrojave dhe numrin e punonjësve të shërbimit, duke llogaritur për 40 orë punë në
javë ose koeficienti 1.66 për një punonjës shërbimi, si dhe skemat e ruajtjes së objektit”.
III.1.9. 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.”
Sa më sipër, referuar bazës ligjore të sipërcituar dhe duke marrë në konsideratë numrin e vendrojeve
si dhe turneve të përcaktuara në dokumentat e tenderit; model preventivit parashikuar nga autoriteti
kontraktor mbi kohëzgjatjen e kryerjes së shërbimit (turneve) dhe ditët në të cilin kërkohet kryerja e
shërbimit për të gjithë periudhën (12 muaj), nga llogaritja e kryer Komisioni i Prokurimit Publik,
gjykon se koeficenti i numrit të rojeve për vendroje me 3 (tre) turne është përllogaritur konform
legjislacionit në fuqi, ndërsa në lidhje me vendrojet me 2 (dy) dhe me 1 (një) turn është i
pamjaftueshëm, nisur nga kërkesat e autoritetit kontraktor për realizimin e shërbimit të kërkuar, po
të kemi parasysh gjithashtu të drejtat e punonjësve për festat zyrtare, të drejtën për lejen e
zakonshme etj. Komisioni i Prokurimit Publik, duke patur parasysh faktin që dokumentat e tenderit
duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë
e shërbimeve, si dhe kërkesave të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e shërbimit të
kërkuar, (pra të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që
garantojnë cilësinë e kërkuar), gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masat për rritjen e
koeficentit të numrit të rojeve me dy turne dhe 1(një) turn të përmendur në përputhje me aktet
ligjore dhe nënligjore në fuqi dhe më konkretisht Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme
nr. 308, datë 22.05.2017 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike dhe Qendrës së
Trajnimit Privat të punonjësve të SHPSF-së”.
Pra pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk qëndron pjesërisht
III.1.11. Nisur nga pretendimi tjetër në ankesën e paraqitur, në lidhje me pamjaftueshmërinë e
fondit limit, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se, autoriteti kontraktor në përllogaritjen e
fondit limit, të procedurës së prokurimit me objekt “Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit
me roje të kategorisë 1.3.A”, nuk ka respektuar dispozitat ligjore në fuqi për shtesat mbi pagë për
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turnin e II-të dhe të III-të, detyrimet ligjore për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën
16.7%, shpenzimet për ditët e pushimit javor dhe ditët e festave, si dhe shpenzimet e tjera,
Rekomandimin e përbashkët të APP (nr.prot.2511, datë 06.02.2017) dhe KPP (nr.prot.180, datë
06.02.2017) me lëndë “Rekomandim mbi mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit për
marrjen e shërbimit privat të ruajtjes fizike”, si dhe dispozita ligjore mbi bazën e të cilave hartohen
ofertat e operatorëve ekonomikë, që do të jenë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi dhe që do
të shërbejnë për shqyrtimin, vlerësimin dhe kualifikimin e tyre.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, vlera limit e kontratës nuk është përllogaritur në përputhje
me dispozitat ligjore e nënligjore të sipërpërmendura, duke sjellë si pasojë, pamjaftueshmërinë për
kryerjen e shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor, ç’ka detyrimisht çon në anulimin e kësaj
procedure prokurimi, në respekt të nenit 64, pika 3, shkronja “b”, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.
Sa parashtruar më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “DeaSecurity” shpk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk se “Së treti
duhet të modifikohet kriteri tek kapaciteti teknik pika 2.3.4 “Operatori ofertues duhet të disponoje
Autorizim Individual për ngritje dhe shfrytëzim sistemi të pavarur radiokomunikacioni, lëshuar nga
AKEP-i ku të përfshihet zona apo zonat (qarku ose qarqet ) në të cilat operatori ekonomik
konkuron, ose kontrata të lidhura me operatorë të telefonisë mobile (celulare)“.
Kërkojmë ak-së të modifikojë këtë kriter në përputhje me përmasat e kontratës për të cilën zhvillon
procedurën e tenderit pasi kërkesa për AKEP për qarku ose qarqet është e ekzagjëruar, kjo në
përputhje me VKM-në nr. 914 datë 29.12.2014 RRPP-së dhe LPP-në.
Dhe referuar LPP-së neni 46 pika 1 gërma b[...]
Përsa më sipër AK-ja duhet të modifikojë kërkesën për autorizim individual nga AKEP për caktim
frekuencash për qarku ose qarqet të bëhet me mbulim zonën për të cilën prokurohet kjo në
përputhje me dispozitat ligjore, në përputje me përmasat e kontratës që prokurohet duke mos
penguar pjesmarrjen e oe në këtëv procedurë” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”,të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
2.3.4. Operatori ofertues duhet të disponoje Autorizim Individual për ngritje dhe
shfrytëzim sistemi të pavarur radiokomunikacioni, lëshuar nga AKEP-i ku të
përfshihet zona apo zonat (qarku ose qarqet ) në të cilat operatori ekonomik
konkuron, ose kontrata të lidhura me operatorë të telefonisë mobile (celulare).
III.2.2. Ndërsa në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” është përcaktuar se vendi i
kryerjes së shërbimeve do të jetë:
SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT
Shërbimi që kërkohet:
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“Sherbimi i Ruajtjes dhe Sigurise Fizike te Objekteve e Personelit te Postes Shqiptare me Roje te
Kategorise “1.3.A” sipas qarqeve, për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore që fillon pas
përfundimit të kontratave që janë në fuqi.

Tabela e numrit të vendrojeve të kategorisë “1.3.A” në Filialet dhe Degët e Shoqërisë Posta
Shqiptare sh.a.
Loti i I-rë:
Qarku Shkoder
Filiali Postës Shkodër
Dega e Postës Shkodër
Dega e Postës Malësi e
Madhe
Dega e Postës Pukë
Totali
Loti i II-të:
Qarku Kukës
Filiali Postës Kukës
Dega e Postës Kukës
Dega e Postës Has
Dega e Postës Tropojë
Totali
Loti i III-të:
Qarku Lezhë
Filiali Postës
Dega e Postës
Dega e Postës
Dega e Postës
Totali

Godina e zyrës Qendër Shkodër (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Koplik (1 vendroje me nje turn)

1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Pukë (1 vendroje me nje turn)

1 roje
1 roje
1 roje

Godina e zyrës Qendër Kukës (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Krumë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Bajram Curri (1 vendroje me nje
turn)

3 roje

Lezhë
Lezhë
Laç
Mirditë

Loti IV: Qarku Dibër
Filiali Postës Mat
Dega e Postës Burrel
Dega e Postës
Peshkopi
Dega e Postës Bulqizë
Totali
Loti i V-t:
Qarku Tiranë
Drejtoria e

1 roje
1 roje

1 roje
1 roje
1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Lezhë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Laç (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Mirditë (1 vendroje me nje turn)

1 roje
1 roje

Godina e zyrës Qendër Burrel (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Peshkopi (1 vendroje me nje turn)

1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Bulqizë (1 vendroje me nje turn)

4.7 roje

Godina e Administratës

(1 vendroje me tre turne)
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Përgjithshme e Postës
Shqiptare
Filiali Qendrës
Tranzite Tiranë
Filiali Postës Tiranë
Dega e Postës Tiranë
Dega e Postës Tiranë
Dega e Postës Kavajë
Totali

4.7 roje

Godina e Qendres Tranzite

4.7 roje
2 roje
1 roje
17.1 roje

Godina e zyrës Qendër Tirana 5 (1 vendroje me tre turne)
Godina e zyrës Tirana 5/1
(1 vendroje me dy turne)
Godina e zyrës Qendër Kavajë (1 vendroje me nje turn)

Loti i VI-të:
Qarku Durrës
Filiali Postës Durrës
Dega e Postës Durrës
Dega e Postes Durres
Dega e Postës Shijak
Dega e Postës Krujë
Totali

1 roje
1 roje
1 roje
1 roje
4 roje

Godina e zyrës Qendër Durrës (1 vendroje me nje turn)
Zyra postare Durres nr. 3
(1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Shijak ((1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Krujë (1 vendroje me nje turn)

Loti i VII-të:
Qarku Elbasan
Filiali Postës Elbasan
Dega e Postës Elbasan
Dega e Postës Librazhd
Dega e Postës Peqin
Dega e Postës Gramsh
Totali

1 roje
1 roje
1 roje
1 roje
4 roje

Godina
Godina
Godina
Godina

Loti i VIII-të:
Qarku Fier
Filiali Postës Fier
Filiali Postës Lushnjë
Totali

1 roje
1 roje
2 roje

Godina e zyrës Qendër Fier (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Lushnjë (1 vendroje me nje turn)

Loti i IX-të:
Qarku Berat
Filiali Postës Berat
Dega e Postës Berat
Dega e Postës Kuçovë
Dega e Postës Skrapar
Totali

1 roje
1 roje
1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Berat (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Kuçovë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Skrapar (1 vendroje me nje turn)

e zyrës
e zyrës
e zyrës
e zyrës

Qendër
Qendër
Qendër
Qendër

(1 vendroje me tre turne))

Elbasan (1 vendroje me nje turn)
Librazhd (1 vendroje me nje turn)
Peqin (1 vendroje me nje turn)
Gramsh (1 vendroje me nje turn)

Loti i X-të:
Qarku Vlorë
19

Filiali Postës Vlorë
Filiali Postës Sarandë
Totali

1 roje
1 roje
2 roje

Godina e zyrës Qendër Vlorë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Sarandë (1 vendroje me nje turn)

Loti XI-të
Qarku Gjirokaster
Filiali Postës
Gjirokastër
Dega e Postës
Gjirokastër
Dega e Postës Përmet
Dega e Postës Tepelenë
Totali

1 roje

Godina e zyrës Qendër Gjirokastër (1 vendroje me nje
turn)
Godina e zyrës Qendër Përmet (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Tepelenë (1 vendroje me nje turn)

Loti i XII-të:
Qarku Korçë
Filiali Postës Korçë
Dega e Postës Korçë
Dega e Postës
Pogradec
Dega e Postës Ersekë
Totali

1 roje
1 roje

Godina e zyrës Qendër Korçë (1 vendroje me nje turn)
Godina e zyrës Qendër Pogradec(1 vendroje me nje turn)

1 roje
3 roje

Godina e zyrës Qendër Ersekë (1 vendroje me nje turn)

Totali Gjithsej

1 roje
1 roje
3 roje

50.1 roje

Afatet e ekzekutimit: “Sherbimi i Ruajtjes dhe Sigurise Fizike te Objekteve e Personelit te Postes
Shqiptare me Roje te Kategorise “1.3.A” sipas qarqeve , për një periudhë 12 (dymbedhjetë) mujore
që fillon pas përfundimit të kontratave që janë në fuqi.
III.2.3. 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.2.4. Në pikën 2 të nenit 28 “Kontratat e shërbimeve” të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, është
parashikuar: “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.2.5. Në nenin 66, të Iigjit nr. 9918, datë 19.05.2008 "Për komunikimet elektronike në
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se: "AKEP-i lëshon një autorizim
individual për përdorimin e frekuencave, në përputhje me PKRF-në dhe Planin e Përdorimit të
Frekuencave , për caktimin dhe përdorimin e frekuencave sipas neneve 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70 dhe 71 të këtij ligji." Në këto autorizime, përcaktohet edhe zona e mbulimit (neni 70, pika 1,
e Ligjit të lartpërmendur), ku përcaktohet se "Autorizimi individual për përdorimin e frekuencave
përmban: a) të dhëna për përfituesin; b) frekuencat e përfituara; c) vendndodhjen dhe zonën e
mbulimit; ç) afatin e vlefshmërisë së autorizimit; d) kushtet, që duhet të përmbushen për
shfrytëzimin e frekuencës së caktuar, sipas nenit 71 të këtij ligji".
III.2.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t'i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve 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, përvojen e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion realizimin me sukses të kontratës.
Referuar sa më sipër KPP gjykon se kriteri i vecantë i kualifikimit lidhur me disponimin nga ana e
operatorëve ekonomikë të licencës së radiokomunikimit për qarqet ose qarkun përkatës është i
ekzagjeruar dhe jo në përputhje me përmasat e kontratës objekt ankimi. Për autoritetin kontraktor e
rëndësishme është që operatorët ekonomikë të provojnë se disponojnë autorizim individual për
radikomunikimi me zonë mbulimi vendin/vendet e kryerjes së shërbimit. Në këtë kuptim KPP
gjykon se kriteri sa më sipër duhet të modifikohet duke lejuar edhe operatorët ekonomikë të cilët
disponojnë autorizim për qytetin (vendin e kryerjes së shërbimit) dhe jo domosdoshmërisht për
qarkun. Pra autoriteti kontraktor duhet të parashikojë në mënyrë alternative disponimin e licencës
për radiokomunikim për qytetin ose për qarkun në mënyrë që asnjë operator ekonomik të mos
penalizohet sa kohë është i aftë të mbulojë me radiokomunikim vendin e kryerjes së shërbimit.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk se “Së katërti
duhet të modifikohet kriteri tek kapaciteti teknik pika 2.3.8. “Operatori ofertues duhet te disponojnë
në Qëndrën e Menaxhimit dhe të Kontrollit, mjete/paisje e aparatura (radio-komunikimi) që
shërbejnë për menaxhimin, kontrollin, veprimtarisë private të sigurisë fizike dhe të sigurojnë
komunikim të pandërprerë, 24 orë në ditë . Këto paisje duhet të jenë teknikisht të përdorshme të
Vërtetuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut dhe te vertetuara nga faturat e blerjes në emër të
Operatorit Ekonomik- SH.P.S.F-ja, të verifikueshme nga Autoriteti Kontraktor „
Përsa i përket kërkesës për paisje të qendrës së kontrollit të vërtetuara nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut sqarojmë se dokumentacioni i cili shërben për verifikimin e këtij kapaciteti janë dokumentat
e dala nga DPQtë tilla si akti i miratimit ose vërtetimi i performancës. Pra më sipër në lidhje me
këtë kërkesë autoriteti duhet të përcaktojë në mënyrë të qartë nëse kërkohet të paraqitet akt
miratimi apo vërtetim performance që lëshon DPQ” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”,të dokumentave të
procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet si më poshtë:
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2.3.8.Operatori ofertues duhet te disponojnë në Qëndrën e Menaxhimit dhe të Kontrollit,
mjete/paisje e aparatura (radio-komunikimi) që shërbejnë për menaxhimin, kontrollin, veprimtarisë
private të sigurisë fizike dhe të sigurojnë komunikim të pandërprerë, 24 orë në ditë . Këto paisje
duhet të jenë teknikisht të përdorëshme të Vërtetuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut dhe te
vertetuara nga faturat e blerjes në emër të Operatorit Ekonomik- SH.P.S.F-ja, të verifikueshme nga
Autoriteti Kontraktor.
III.3.2. 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.3.3. Referuar sa më sipër KPP gjykon se kriteri i vecantë i kualifikimit lidhur me disponimin nga
ana e operatorëve ekonomikë të mjeteve dhe pajisjeve të qendrës së kontrollit është i paqartë lidhur
me mënyrën dhe dokumentacionin konkret që duhet të dorëzojnë operatorët ekonomikë pjesmarrës
për përmbushjen e kriterit. Konkretisht përcaktimi i autoritetit kontraktor se “Këto paisje duhet të
jenë teknikisht të përdorëshme të Vërtetuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut dhe te vërtetuara
nga faturat e blerjes në emër të Operatorit Ekonomik- SH.P.S.F-ja, është i ekzagjeruar pasi në të
është kërkuar të provohet disponimi i tyre me dokumentacion të ndryshëm me vërtetim të lëshuar
nga DPQ dhe me fatura tatimore të blerjes. KPP sqaron se mjetet dhe pajisjet e qendrës së kontrollit
mund të provohen nëpërmjet akt miratimit të qendrës së kontrollit të cilit në përputhje me
parashikimet ligjore duhet ti bashkëngjitet lista me mjetet dhe pajisjet që disponon operatori
ekonomik. Në këtë kuptim KPP gjykon se kriteri i sipërcituar duhet të modifikohet duke kërkuar
provueshmërinë e mjeteve dhe pajisjeve me anë të aktit të miratimit ose nëpërmjet faturave tatimore
të blerjes në mënyrë alternative dhe jo kumulative.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri

Vendos0
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Dea Security” shpk për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr.REF-23005-08-03-2017 me objekt:
“Sherbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të kategorisë 1.3.A” me fond limit
28.734.100,85 lekë pa tvsh, e parashikuar për tu zhvilluar në datën 28.08.2017, nga autoriteti
kontraktor, Sh.a. Posta Shqiptare.
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2. Autoritetin kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit për mos përllogaritje të saktë të fondit
limit.
3. Autoriteti kontraktor në rishpalljen e procedurës të modifikojë dokumentat e tenderit në
përputhje me konstatimet e mësipërme të 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
“Dea Security” shpk
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.1386 Protokolli, Datë 18.08.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar

Anëtar

Anëtar

Hektor Balluku

Kleves Janku

Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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