KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 378/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 10.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me objekt: “ Ruajtja e godinës dhe
ambienteve të Drejtorisë dhe Arkivës së D.R.S.Sh Fier me
roje private”, me fond limit 1.618.750 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 12.05.2015, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve
Shoqërore Fier.

Ankimues:

“Toni” sh.p.k
Rruga “Adem Jashari”, L.8, H.10, Ap.3
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Baza Ligjore:

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Fier.
Fier
Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, 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 e 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
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 30.04.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim”, me objekt: “ Ruajtja e godinës dhe ambienteve të Drejtorisë dhe Arkivës së
D.R.S.Sh Fier me roje private”, me fond limit 1.618.750 lekë (pa TVSH), parashikuar për
t’u zhvilluar në datën 12.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve
Shoqërore Fier.
II.2. Në datën 01.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke
kërkuar modifikimin e dokumentave të tenderit.
II.3. Në datën 06.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
pranuar pjesërisht ankesën.
II.4. Në datën 12.05.2015 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar pretendimet si më poshtë:
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1. Autoriteti kontraktor ka kërkuar leje të ushtrimit të profesionit ose certifikata [...]
për të paktën 10 punonjës shërbimi, kur numri i nevojshëm i rojeve është 5 punonjës.
2. Autoriteti kontraktor ka kërkuar qendër kontrolli [...] si dhe grup të gatshëm në
qytetin e Fierit [...] lëshuar jo më parë se 3 muaj nga data e zhvillimit të tenderit,
kur njësi administrative nuk është vetëm qyteti dhe bashkia por edhe qarku.
Gjithashtu kufizimi që ka vënë autoriteti kontraktor lidhur me afatin 3 mujor, nuk
qëndron.
3. Autoriteti kontraktor duhet të heqë kërkesën për grup të gatshëm për ndërhyrje në
raste emergjente, pasi kërkohet vetëm për verifikim të sinjaleve të alarmit.
4. Kundërshtojmë kriterin ku kërkohet që shoqëria të ketë të punësuar operatore për
qendrën e kontrollit me vendim nga DPQ Fier..., pasi qendra e kontrollit përmban
gjithe kapacitetet njerëzore dhe teknike që bëjnë të mundur funksionim e saj,
përfshirë edhe operatorët e sallës...
5. Autoriteti kontraktor nuk duhet të kërkojë që punonjësit e paraqitur në tender të
figurojnë në listpagesa por duhet të fokusohet vetëm tek fuqia punëtore që disponon
operatori ekonomik. Për më tepër nuk është kompetencë e autoritetit kontraktor të
kontrollojë nëse listpagesat e operatorëve ekonomikë janë bërë ose jo në përputhje
me ligjin.
6. Autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar ditët e javës për të cilat kërkon shërbimin si
dhe nuk ka përcaktuar numrin e rojeve në vendroje.
7. Numri i rojeve i përllogaritur për kryerjen e shërbimit nuk mjafton.
8. Fondi limit i përllogaritur nga autoriteti kontraktor është i pamjaftueshëm.
II.5. Në datën 21.05.2015 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me
nr.870/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 1753/2 prot., datë 18.05.2015 me objekt:
“Dërgim dokumentacioni për shqyrtim”, ku jepet informacion mbi pretendimet e
ankimuesit, shoqëruar me dokumentacionin për trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si informacionin e
dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k, se autoriteti
kontraktor ka kërkuar leje të ushtrimit të profesionit ose certifikata [...] për të paktën 10
punonjës shërbimi, kur numri i nevojshëm i rojeve është 5 punonjës, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, nga ana e autoritetit kontraktor është
parashikuar kërkesa e mëposhtme:
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Leje e ushtrimit te profesionit ose certifikatë për punonjës shërbimi në fushën e
veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave
për të paktën 10 punonjës shërbimi, të lëshuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Fier.
III.1.2. Në shtojcën 8 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”, të dokumentave të tenderit
nga ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar si më poshtë:

Numri i
Vendrojeve
2

Numri i turneve

-2 turne në 1
vendroje
Drejtoria (të II
dhe të III)
-1 turn në një
vendroje
Arkiva (turni I)

Numri i rojeve
te nevojshme
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Afati i levrimit
Nga 01.06.2015
deri me
31.12.2015

III.1.4. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni
46, pika 1, germa “b” përcaktohet:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të
kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret 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”
“aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm,
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës”
III.1.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 28, pika 2, përcaktohet se “Kërkesat e veçanta të
kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP.
Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën
dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet
konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me
sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton
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kerkesat e veçanta për kualifikim, duke mbajtur në konsideratë përmasat e kontratës që do të
prokurohet sic është përcaktuar edhe në rregullat e prokurimit publik.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontrator për 10 punonjës
shërbimi është jopropocionale pasi e tejkalon volumin dhe kushtet e kontratës, kur kërkohet
që shërbimi i ruajtjes të kryhet në 2 (dy) vendroje me 5 (pesë) punonjës shërbimi gjithsej.
Në kërkesat për numrin e punonjësve, autoriteti kontraktor duhet të marrë parasysh numrin e
personelit që nevojitet për realizimin e kushteve të kontratës së kërkuar në dokumentat e
tenderit.
Vendosja e këtij kriteri në mënyrë joproporcionale me volumin e kontratës që prokurohet
ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe trajtimin e barabartë të
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi dhe bie në kundërshtim me
nenin 1, pika 2 e Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, e
për pasojë kriteri i kërkuar nga autoriteti kontraktor duhet të modifikohet.
Bazuar në këtë arsyetim, rezulton se pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se autoriteti kontraktor ka kërkuar qendër
kontrolli [...] si dhe grup të gatshëm në qytetin e Fierit [...] lëshuar jo më parë se 3 muaj
nga data e zhvillimit të tenderit, kur njësi administrative nuk është vetëm qyteti dhe bashkia
por edhe qarku si dhe kufizimi që ka vënë autoriteti kontraktor lidhur me afatin 3 mujor,
nuk qëndron, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 7 « Kriteret e vecanta të kualifikimit », pika 11, nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar :
“Operatori ekonomik duhet të ketë minimumi 10 punonjës shërbimi të certifikuar, si dhe
duhet të disponojë : Qendra e Kontrollit të SHPSF-së (Salle Operative) sipas Ligjit
Nr. 75/2014 Neni 22 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” si dhe Grup të gatshëm në
qytetin e Fierit për ndërhyrje në raste Emergjente .
Për këtë duhet të paraqesë:
- Vërtetim lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier me informacion për:
Numrin e punonjësve të shërbimit të certifikuar nënkategoria 1.3A (konform Ligjit)
Qëndrën e Kontrollit të SHPSF (Sallë Operative) dhe Disponimin e grupit të gatshëm në
Qytetin e Fierit nënkategoria 1.3.A, lëshuar (jo më parë se 3 muaj nga data e zhvillimit të
tenderit).”
III.2.2. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 22 “Qendra e
kontrollit të SHPSF-së”, pika 1 është përcaktuar:
“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.
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Nga kuptimi literal i pikës 1 të nenit 22 të ligjit nr. Nr. 75/2014, do të thotë se shoqëria e
shërbimit privat të sigurisë fizike duhet të disponojë në një nga format ligjore qendër
kontrolli në çdo njësi administrative që ushtron veprimtari. Duke qenë se, qendra e
menaxhimit dhe kontrollit, është ambienti me mjete/pajisje që shërben për menaxhimin,
kontrollin e veprimtarisë private të sigurisë fizike si dhe referuar faktit se zotërimi i saj
verifikohet nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës dhe pasqyrohet në vërtetimet
përkatëse të lëshuara nga ky institucion i cili monitoron edhe veprimtarinë e SHPSF-ve në
njësitë administrative përkatëse ku ato ushtrojnë aktivitetin e tyre, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se, kërkesa e përcaktuar nga autoriteti kontraktor për disponimin e Qendrës së
Kontrollit në qytetin e Fierit, i cili është pjesë e Qarkut Fier, është e ekzagjeruar,
diskriminuese si dhe kufizon konkurencën, duke lejuar vetëm një numër të kufizuar
shoqërish të jenë pjesëmarrëse, në kundërshtim me nenet 1, 2, 46/3, të LPP-së dhe rregullat
e prokurimit publik. Në mënyrë që të stimulohet gjithëpërfshirje dhe konkurencë
mbështetur edhe në frymën e Ligjit të Prokurimit Publik, kriteri i sipërcituar do të
konsiderohej i përmbushur, duke paraqitur vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier
për disponimin e Qendrës së Kontrollit brenda këtij qarku.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k qëndron.
III.2.3. Përsa i përket kërkesës së autoritetit kontraktor që dokumenti të jetë lëshuar jo më
parë se tre muaj nga data e zhvillimit të tenderit, Komisioni i Prokurimti Publik sqaron se
kërkesa e autoritetit kontraktor nuk përbën diskriminim për ofertuesit në kushtet kur ky
dokument mund të sigurohet nga operatorët ekonomikë dhe koha në dispozicion është mëse
e mjaftueshme.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se autoriteti kontraktor duhet të heqë kërkesën
për grup të gatshëm për ndërhyrje në raste emergjente, pasi kërkohet vetëm për verifikim
të sinjaleve të alarmit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” është kërkuar që operatorët
ekonomikë të disponojnë grup te gatshem ne qytetin e Fierit për ndërhyrje në raste
Emergjente.
III.3.2. Në Udhëzimin e Minsitrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 « Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike », Kreu III, gërma « A », pika 9,
parashikohet si më poshtë:
« Veprimtaria e SHPSF-ve për ruajtjen e objekteve, personave, veprimtarive socialkulturore, fetare e sportive dhe për sigurimin e vlerave monetare gjatë transportit,
realizohet nëpërmjet organizimit të shërbimit për :
a) Ruajtjen fizike, roje objekti ;
b) Truprojë për ruajtjen e personave ;
c) Ruajtjen e objektevepër përdorim të sistemeve elektronike ;
d) Operator në qendrën e kontrollit ;
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e) Grup punonjësish jo më pak se 3, për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet
që janë të lidhura me sisteme elektronike ;
f) Grup punonjësish shërbimi jo më pak se 5 për shoqërimin e vlerave gjatë
transportit ;
g) Përgjegjës i shërbimit ;
h) Shoqërues i qenit të shërbimit ; »
Ndërsa sipas gërmës « B », pika 1, po këtu : « Veprimtaria e shërbimit privat të sigurisë
fizike u nënshtrohet mbikqyrjes dhe kontrollit nga strukturat përgjegjëse të Policisë së
Shtetit. »
Përsa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor për grup të gatshëm për ndërhyrje në rast emergjencash, nuk gjen pasqyrim
shprehimisht në veprimtarinë e SHPSF-ve sipas pikës 9 të udhëzimit të mësipërm por
duke qenë se aktiviteti i SHPSF-ve raportohet nga kёto shoqёri nё Drejtorinё e Policisё e
cila, nga ana e kësaj të fundit, kryhet evidentimi dhe kontrolli i aktivitetit tё shoqërisë të
cilat i pasqyron më pas nё vёrtetimet qё lёshon pёr kёtё qёllim. Pra vërtetimi i Drejtorisë së
Policisë së Qarkut përkatës duhet të japë informacion lidhur me zotërimin e grupit të
punonjësve të kërkuar për kryerjen e shërbimit në fjalë.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e ankimuesit përsa i përket kërkesës së autoritetit kontraktor
për operatore për qendrën e kontrollit me vendim nga DPQ Fier..., Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.4.1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit, pika 11/1, është kërkuar plotësimi i kushtit të
mëposhtëm:
“ (Subjekti) të ketë të punësuar operatorë për Qendrën e Kontrollit të SHPSF-së për
(sallën operative) me Vendim nga Drejtoria e Policise Qarkut Fier, nënkategoria 1.3.A.”
III.4.2. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 22 “Qendra e
kontrollit të SHPSF-së”, është përcaktuar:
“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.
Qendra e kontrollit të shërbimit kryen detyrat e drejtimit, mbikqyrjes dhe menaxhimit të
veprimtarisë së sigurisë fizike.
Qendra e kontrollit duhet të jetë e pajisur me mjetet e ndërlidhjes, komunikimit e vëzhgimit
dhe të veprojë 24 orë në ditë.”
III.4.3. Sipas Udhëzimit të Minsitrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 « Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike », Kreu III, pika 7, punonjësi i shërbimit
privat të sigurisë fizike, për kryerjen e detyrave të ngarkuara nga ky ligj, vepron në cilësinë
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e rojes, truprojes, operatorit, shoferit, shoqërues i qenit të shërbimit si dhe të përgjegjësit të
shërbimit.
Ndërsa sipas pikës 9, gërma « d », cituar në pikën III.3.2 të arsyetimit, veprimtaria e
SHPSF-ve realizohet edhe nëpërmjet organizimit të shërbimit me operator në qendrën e
kontrollit.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatorët ekonomikë, për kryerjen e shërbimit të
ruajtjes me roje të objekteve duhet të kenë qendër kontrolli të shërbimit për mbikqyrjen e
veprimtarisë që shoqërisë, e cila përmban mjetet dhe pajisjet e nevojshme. Gjithashtu, duke
qenë se në qendrat e kontrollit, shërbimi kryhet me operator dhe punonjësi i shërbimit, në
zbatim të ligjit, vepron edhe në cilësinë e operatorit, kërkesa e autoritetit kontraktor që
subjekti të ketë të punësuar operatorë për Qendrën e Kontrollit të SHPSF-së për (sallen
operative) me Vërtetim nga Drejtoria e Policise Qarkut Fier, nënkategoria 1.3.A, është i
nevojshëm.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se autoriteti kontraktor nuk duhet të kërkojë që
punonjësit e paraqitur në tender të figurojnë në listpagesa por duhet të fokusohet vetëm tek
fuqia (numri) e punonjësve që disponon operatori ekonomik, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.5.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pika 5, është kërkuar si vijon:
“Vërtetim nga Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore ose Tatimore për jo me pak se 10(dhjetë)
punonjës të siguruar për periudhën Janar –Mars 2015 te vertetuara, si dhe listë pagesat e
sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për periudhën Janar –Mars 2015.
Pagesa e sigurimeve të jetë bërë konform ligjit nr.75/2014, datë 10.07.2014, ku thuhet në
Kreun III, Neni 18, pika g) Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50
për qind më e madhe se paga minimale e përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave.
Paga minimale bazë është 22.000+50%=33.000 Lekë. Operatori ekonomik duhet të ketë
minimumi 10(dhjetë) të siguruar në muaj si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin.”
Përsa më sipër cituar, rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor nuk është kërkuar që
punonjësit e paraqitur në tender të figurojnë në listpagesa, për të përbërë detyrim për t’u
plotësuar nga operatorët ekonomikë dhe për këtë arsye, pretendim i ankimuesit nuk qëndron.
III.5.2. Përsa i përket pretendimit se nuk është kompetencë e autoritetit kontraktor të
kontrollojë nëse listpagesat e operatorëve ekonomikë janë bërë ose jo në përputhje me
ligjin, rezulton se autoriteti kontraktor ka kërkuar që pagesa e sigurimeve te jete bere
konform ligit nr.75/2014, date 10.07.2014.
III.5.2.1. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2, përcaktohet se: Kërkesat e
veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin
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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.”
Ndërsa në nenin 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5, të vendimit të mësipërm, përcaktohet
se: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
…dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit…”
III.5.2.2. Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen
e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, në lidhje me 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 të realizimit me sukses të kontratës.
Lidhur me kriterin e sipërcituar në pikën III.5.1. të arsyetimit, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të fokusohet vetëm në kërkesën “Vërtetim nga
Drejtoria e Sigurimeve Shoqerore ose Tatimore për jo me pak se 5(pesë) punonjës të
siguruar për periudhën Janar –Mars 2015 te vertetuara, si dhe listë pagesat e sigurimeve
shoqërore (formularët E-sig 025 a) për periudhën Janar –Mars 2015.”
Referuar edhe dokumentacionit të kërkuar në dokumentat e tenderit, “Kriteret e
përgjithshme të kualifikimit”, pika 2, sipas të cilit: “Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:
Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): a) ka plotësuar detyrimet fiskale, b) ka paguar
të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore, te lëshuar nga Administrata Tatimore (të cilat
nuk mund të ndryshohen nga autoritetet kontraktore), Komisioni i Prokurimit Publik
vlerëson dhe gjykon se kriteri “pagesa e sigurimeve te jete bere konform ligit nr.75/2014,
date 10.07.2014”, është i panevojshëm dhe përtej kërkesave për përmbushjen e kritereve për
kualifikim.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimet e parashtuara në pikat 6 dhe 7 të ankesës sipas të cilave
Autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar ditët e javës për të cilat kërkon shërbimin si dhe nuk
ka përcaktuar numrin e rojeve në vendroje, si dhe numri i rojeve i përllogaritur për kryerjen
e shërbimit nuk mjafton, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.6.1. Sipas shtojcës së dokumentave të tenderit, të publikuar në sistemin elektronik të
prokurimeve rezulton se janë bërë ndryshimet e mëposhtme :
Në shtojcën 7 specifikimet teknike ku ishte e përcaktuar se Përshkrimi i kërkesave të
zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
- Shërbimi në dy vend roje , në objektin e Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Fier
me 3 (tre) turne në të gjitha ditët kalendarike për të cilat lidhet kontrata për shërbim 24
orësh dhe një vend roje në objektin e arkivës së DRSSH –Fier ( objektit tek Coca-cola)
vetëm me turn të I (parë).
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Ndryshohet në DST dhe bëhet:
Shërbimi në dy vend roje , në objektin e Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore
Fier me 2 turne (i II-të dhe i III-të) në të gjitha ditët kalendarike për të cilat lidhet
kontrata për shërbim 24 oresh dhe një vend roje në objektin e arkivës së DRSSH –Fier (
objektit tek Coca-cola) vetëm me turn të I (parë).
4. Në shtojcën 8 grafiku i ekzekutimit të shërbimit ishte në DST

Numri i
Vendrojeve
2

Numri i turneve

Numri i rojeve
te nevojshme

-3 turne në 1
vendroje
Drejtoria
-1 turn në një
vendroje Arkiva

5

Afati i levrimit
Nga lidhja e
kontrates deri
me 31.12.2015

Ndryshohet ne DST dhe bëhet:

Numri i
Vendrojeve
2

Numri i turneve

-2 turne në 1
vendroje
Drejtoria (të II
dhe të III)
-1 turn në një
vendroje Arkiva

Numri i rojeve
te nevojshme

5

Afati i levrimit
Nga 01.06.2015
deri me
31.12.2015

III.6.1. Me ndryshimet e bëra në dokumentat e tenderit, autoriteti kontraktor ka specifikuar
se në vendrojen me dy turne, shërbimi do të kryhet për të gjitha ditët kalendarike, kërkesë e
cila mund të nënkuptojë se edhe për vendrojen me një turn, shërbimi do të kryhet për të
gjitha ditët kalendarike, por përderisa autoriteti kontraktor nuk është shprehur qartë në
dokumentat e tenderit lidhur me këtë vendroje, mund të krijohet konfuzion tek ofertuesit
për përgatitjen e ofertave të tyre.
Pretendimi i ankimuesit, lidhur me ditët e kryerjes së shërbimit në vendrojen me një turn,
qëndron.
III.6.2. Lidhur me pretendimet se autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar numrin e rojeve në
vendroje si dhe numri i rojeve i përllogaritur për kryerjen e shërbimit nuk mjafton, rezulton
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se, referuar pikën III.6.1. të arsyetimit, autoriteti kontraktor ka kërkuar kryerjen e shërbimit
në dy vendroje ku gjithsej janë tre turne; 1 Turni I, 1 Turni II dhe 1 Turni III.
Numri i roje të përcaktuar nga autoriteti kontraktor për kryerjen e shërbimit të kërkuar është
5 punonjës shërbimi.
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se numri i rojeve 5 (pesë) është i
mjaftueshëm për kryerjen e shërbimin në të tre turnet e kërkuara në dokumentat e tenderit,
duke respektuar edhe të drejtat e punonjësve për pushim javor, festyat zyrtare si dhe të
drejtën e tyre për përfitimin e lejes së zakonshme vjetore.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.6.3. Përsa i përket pretendimit se nuk është përcaktuar numri i rojeve në vendroje,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se mungesa e këtij informacioni pengon ofertuesit
për përgatitjen e ofertave të tyre, në kushtet kur shërbimi do të kryhet në 2 vendroje; një
vendroje Turni I dhe një vendroje Turni II dhe Turni III, për periudhën 7 mujore
(01.06.2015-31.12.2015).
Për këtë arsye, autoriteti kontraktor të përcaktojë numrin e rojeve për çdo vendroje.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.7. Lidhur me pretendimin se fondi limit i përllogaritur nga autoriteti kontraktor është i
pamjaftueshëm për kryerjen e shërbimit, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.7.1. Në dokumentet e tenderit, Seksioni 2 “Objekti i kontratës”, në pikën 2.2 “Përshkrim
i shkurtër i kontratës”, përcaktohet:
1. Fondi limit 1.618.750 (njëmilion e gjashtëqind e tetëmbëdhjetëmijë e shtatëqind e
pesëdhjetë) lekë pa tvsh. (fondi limit është përllogaritur për 7 muaj)
Në Shtojcën 7 “Specifikimet teknike”, autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
Sherbimi ne dy vend roje , në objektin e Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Fier
me 2 turne (i II-të dhe i III-të) ne te gjitha ditet kalendarike per te cilat lidhet kontrata per
sherbim 24 oresh dhe një vend roje në objektin e arkivës së DRSSH –Fier ( objektit tek
Coca-cola) vetëm me turn të I (parë). Numri i rojeve 5.
III.7.2. 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:
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 çmimet e botuara nga INSTAT-i, ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga
institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore,
dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe
 çmimet e tregut; ose/dhe
 çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të
tjera kontraktore; ose/dhe
 çmimet ndërkombëtare, të botuara.
Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të
dokumentojë përllogaritjen e vlerës së kontratës.”
III.7.3. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 18, gërma “g”
është përcaktuar: “Paga e punonjësit të rolit bazë të shërbimit të jetë minimalisht 50 përqind
më e madhe se paga minimale e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave.
III.7.4. Në VKM nr. 573, datë 03.7.2012 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë
vendi”, përcaktohet shprehimisht: “Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë
vendi, që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj,
të jetë 22.000 (njëzetë e dy mijë) lekë. Paga bazë minimale, mujore, jepet për 174 orë pune
në muaj, të kryera gjatë kohës normale të punës. Paga bazë minimale orare të jetë 127
(njëqind e njëzet e shtatë) lekë”.
III.7.5. Në nenin 81 të “Kodit të Punës”, është parashikuar: “Çdo orë pune e kryer nga ora
19.00 deri në 22.00 jep të drejtën e një shtesë mbi pagë jo më pak se 20% dhe çdo orë pune
e kryer midis intervalit 22.00 dhe 6.00 jep të drejtën e një shtese mbi pagë jo më pak se
50%”, ndërsa referuar nenin 87, po këtu, “puna e kryer ditën e pushimit javor ose në ditët e
festave zyrtare kompesohet me një shtesë page jo më pak se 25% ose me një pushim të
barabartë me kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pushim shtesë jo më pak se 25 për qind
të kohëzgjatjes së kësaj pune, që merret një jave para ose pas kryerjes së saj. ”
III.7.6. Referuar pikës III.3 të VKM-së nr. 1114, dt. 30.07.2008 “Për disa çështje në zbatim
të ligjeve nr. 7703, dt.11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, kontributi i
detyrueshëm për sigurimet shoqërore e shëndetësore i të punësuarit, duke filluar nga pjesa e
punëdhënësit të jetë 16,7% dhe pjesa e të punësuarit 11.2%”.
III.7.7. Përveç shpenzimeve për pagën e punonjësve dhe detyrimet për sigurimet shoqërore e
shëndetësore, në koston për një roje në muaj përfshihen edhe shpenzimet minimale të
armatimit, sipas Urdhërit të Ministrit të Brendshëm nr. 3644, dt. 07.12.2001 “Për aplikimin
e tarifave në kryerjen e shërbimit ndaj të tretëve”; shpenzimet minimale për pajisjen e
punonjësve të shërbimit me uniformë të rregullt, mbështetur në urdhërin nr.1490,
dt.21.06.2001 të Ministrit të Rendit Publik “Për përcaktimin e uniformës së punonjësve të
sh.r.s.f-ve”; shpenzimet e ndërlidhjes, si dhe fitimin (minimal), sipas legjislacionit tatimor.
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III.7.8. Përsa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se vlera limit e kontratës është
përllogaritur në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore të sipërpërmëndura dhe për
rrjedhojë mjafton për kryerjen e shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor për periudhën
7 mujore.
Pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt: “ Ruajtja e godinës dhe
ambienteve të Drejtorisë dhe Arkivës së D.R.S.Sh Fier me roje private”, me fond
limit 1.618.750 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 12.05.2015,
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Fier.”
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e procedurës së
përputhje me konstatimet e Komisionit të Prokurimit Publik.

prokurimit, në

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

Nr. 870 Protokolli,
Datë 12.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha
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