VENDIM
K.P.P. 62/2018
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 07.02.2018, shqyrtoi ankesat me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Marrëveshje kuadër” me Nr.REF-39755-01-04-2018 me objekt:
“Shërbimi me roje private”, me fond limit 21.353.664,72 lekë pa
TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në datën 29.01.2018 nga
autoriteti kontraktor Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” Tiranë.

Ankimues:

“Ernisa S” sh.p.k
Sheshi Bashkia, Pallati 1, Kati 2, Zyra 3,
Korçë

“Eurogjici Security” sh.p.k
Rr. “Adem Jashari”, L.8, H.10, Ap.3,
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” ,
Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10,
Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” 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
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miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet dhe
pretendimet me shkrim të operatorëve ekonomikë ankimues dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas
kanë paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i
lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me
kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”;
I.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 08.01.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike procedura e
prokurimit “Marrëveshje kuadër” me Nr.REF-39755-01-04-2018 me objekt: “Shërbimi me roje
private”, me fond limit 21.353.664,72 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në datën
29.01.2018 nga autoriteti kontraktor Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” Tiranë.
II.2. Në datën 11.01.2018, operatori ekonomik “Ernisa S” sh.p.k ka paraqitur ankesa pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit, si vijon:
”[...]
1. Kërkojmë modifikimin e kriterit të kualifikimit “Certifikata për punonjës shërbimi në fushën e
veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën
51 punonjës shërbimi, të lëshuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë”, pasi nuk është

2

në përpjestim me objektin e kontratës. Numri i punonjësve duhet të jetë sa numri i atyre që
duhen për këtë shërbim pra 36.
2. Kërkojmë modifikimin e kriterit të kualifikimit “Operatori ekonomik duhet të ketë qendër
kontrolli funksionale të miratuar nga Policia e Shtetit si:
a. Jo më pak se 51 punonjës shërbimi ku tre prej tyre të jenë gjinia femër (me certifikatat
përkatëse dhe listën emërore).
b. Sallë operative (drejtimi) dhe adresën përkatëse të saj.
c. 3 (tre) grupe të gatshëm me punonjës shërbimi.
d. Të ketë 7 armë brezi (të vërtetuara me dokumentacion shoqërues sipas legjislacionit në
fuqi).
e. Nuk ka masë administrative gjatë vitit 2017.”
Ku krahas uljes së numrit të punonjësve (me arsyetimin e mësipërm) kërkojmë edhe heqjen e
kërkesës për 3 punonjëse të gjinisë femër pasi është kriter diskriminues dhe jo në përputhje me
objektin e prokurimit.
3. Kërkojmë modifikimin e kriterit të kualifikimit “Subjektet e SHPSF-së duhet të provojnë se
disponojnë mjete dhe pajisje teknike për të përmbushur objektin e kësaj kontrate si më poshtë:
Nr. Emërtimi i pajisjeve

Sasia

Disponibiliteti

1.

Sistem radioalarmi

5 copë

Në pronësi ose me qera

2.

Radio ndërlidhje

10 copë

Në pronësi ose me qera

3.

Automjete

2 copë

Në pronësi ose me qera

4.

Motore

3 copë

Në pronësi ose me qera

Duke hequr kërkesën për 3 motorët pasi për AK është e mjaftueshme disponimi i 2 automjeteve
për të provuar kapacitetet teknike të OE.”
II.2.1. Në datën 19.01.2018 operatori ekonomik “Ernisa S” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin
kontraktor. Gjithashtu pretendohet se autoriteti kontraktor nuk ka kthyer përgjigje brenda afateve
ligjore.
II.3. Në datën 11.01.2018 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar si më poshtë:
1. Në kriteret e vecanta, autoriteti ka kërkuar: “Vërtetim për likuidimin e detyrimeve të
përcaktuara nga AKEP për vitin 2016”.
Në bazë dhe në zbatim të rekomandimit nr. 15166 prot., datë 20.12.2017 dhe nr. 1858 prot., datë
20.12.2017 të mos kërkohet si kriter kualifikimi paraqitja e një vërtetimi nga AKEP me qëllim
vërtetimin e likuidimeve të përcaktuara nga ky institucion, pasi me pajisjen e operatorit ekonomik
me autorizim individual për përdorimin e frekuencave për radiokomunikim dhe radioalarm
presupozohet se nga ana e këtij të fundit janë paguar detyrimet ndaj AKEP.
Përsa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit.
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2. Në kriteret e vecanta autoriteti ka kërkuar: “Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut për
shlyerjen e detyrimeve financiare për vitin 2017 konform Ligjit nr. 8770, datë 19.04.2001
“Për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike”, i ndryshuar, të shoqëruar me dokumentin e
performancës së shoqërisë private të sigurisë fizike, të lëshuar nga strukturat e Policisë së
Shtetit.”
Në bazë dhe në zbatim të rekomandimit nr. 15166 prot., datë 20.12.2017 dhe nr. 1858 prot., datë
20.12.2017 të mos kërkohet si kriter kualifikimi paraqitja e një vërtetimi nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut për shlyerjen e detyrimeve financiare, pasi vërtetimi i vetëm që subjekti nuk ka detyrime
financiare ndaj organeve shtetërore lëshohet nga Administrata Tatimore dhe jo nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut.
Përsa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit.
3. Në kriteret e vecanta autoriteti ka kërkuar: “Operatori ekonomik duhet të ketë qendër kontrolli
funksionale të miratuar nga Policia e Shtetit si:
a. Jo më pak se 51 punonjës shërbimi ku tre prej tyre të jenë gjinia femër (me certifikatat
përkatëse dhe listën emërore).
b. Sallë operative (drejtimi) dhe adresën përkatëse të saj.
c. 3 (tre) grupe të gatshëm me punonjës shërbimi.
d. Të ketë 7 armë brezi (të vërtetuara me dokumentacion shoqërues sipas legjislacionit në
fuqi).
e. Nuk ka masë administrative gjatë vitit 2017.
Kriteri i mësipërm nuk është hartuar në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe frymën e
legjislacionit të prokurimeve publike.
Së pari, në lidhje me kërkesën “...jo më pak se 51 punonjës shërbimi ku tre prej tyre të jenë të
gjinisë femër ( me certifikatat përkatëse dhe listën emërore).
Përcaktimi “jo më pak se 51 punonjës shërbimi ku tre prej tyre të jenë të gjinisë femër”, kanë të
bëjnë me organizimin e brendshëm të shoqërisë dhe artifica të tilla nuk i shërbejnë qëllimit për të
cilin vendoset kriteri, përkundrazi kufizojnë pjesëmarrjen dhe konkurrencën. Kërkesa e mësipërme
duhet të jetë në përpjestim me natyrën dhe volumin e kontratës që prokurohet.
Kërkesa e autoritetit kontraktor për “...ku tre prej tyre të jenë gjinia femër” është e ekzagjeruar
pasi për të realizuar shërbimin është mëse i mjaftueshëm numri i punonjësve të shërbimit për të
realizuar kontratën dhe jo të bëhet dallimi i gjinisë femër, mashkull. Në asnjë pikë të legjislacionit
të prokurimeve apo legjislacionit për SHPSF nuk bëhet një dallim i tillë. Përsa kohë “punonjësit
e shërbimit” gëzojnë të njëjta të drejta dhe detyrime sipas ligjit përkatës nuk mund të bëhet dhe ky
diferencim dhe për më tepër nga ana e njësisë së prokurimit pranë autoritetit kontraktor është bërë
përshkrimi i termave të referencës dhe specifikimeve teknike dhe në asnjë pikë të tyre nuk cilësohet
se pse kërkohen që tre prej punonjësve të shërbimit të jenë gjinia femër. Pra ky kriter është
diskriminues dhe jo i nevojshëm për realizimin e kontratës.
Përsa më sipër kërkojmë që autoriteti kontraktor të modifikojë kërkesën e sipërcituar ne “jo më
pak se 51 punonjës shërbimi (me certifikatat përkatëse dhe listën emërore).
Së dyti, në lidhje me kërkesën për “...3 (tre) grupe të gatshëm me punonjës shërbimi”, përcaktimi
i 3 grupeve të gatshëm kanë të bëjnë me organizimin e brendshëm të shoqërisë dhe artifica të tilla
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nuk i shërbejnë qëllimit për të cilin vendoset kriteri, përkundrazi kufizojnë pjesëmarrjen dhe
konkurrencën. Autoriteti kontraktor, duke qenë përfituesi direkt i shërbimit që prokurohet dhe në
mënyrë që të krijojë një panoramë sa më të qartë mbi kapacitetet e operatorëve ekonomikë, mund
të kërkojë kërkesat e mësipërme në cilësinë e të dhënave që vetë SHPSF-të informojnë me shkrim,
në strukturën përkatëse të Policisë së Shtetit dhe ky i fundit i pasqyron në vërtetimet përkatëse por,
kërkesat e mësipëme duhet të jenë në përpjestim me nayrën dhe volumin e kontratës që prokurohet.
Pra kërkesa e mësipërme për 3 grupe të gatshme, duhet të përcaktohet në minimumin ligjor të
lejuar, duke stimuluar në këtë mënyrë pjesëmarrjen dhe konkurrencën midis operatorëve
ekonomikë në përputhje me frymën e LPP-së dhe RrPP-së.
Kërkesa e autoritetit kontraktor për “...3 grupe të gatshëm me punonjës shërbimi” është e
ekzagjeruar pasi për të realizuar shërbimin është mëse i mjaftueshëm 1 grup i gatshëm.
Së treti, në lidhje me kërkesën për “... nuk ka masë administrative gjatë vitit 2017”, kërkojmë
heqjen e kësaj kërkese pasi të kesh marrë një masë administrative apo të kesh patur një ngjarje,
nuk përbën kusht përjashtues nga pjesëmarrja në tender. Në asnjë pikë të legjislacionit të
prokurimeve apo legjislacionit për SHPSF-të nuk është parashikuar se nëse operatori ekonomik
ka një masë administrative apo një ngjarje ai duhet të mos lejohet të marrë pjesë në prokurime.
Ky kriter e përjashton shoqërinë tonë përsa kohë është kriter me efekt kualifikimi. Për këtë arsye
kërkojmë të hiqet kjo kërkesë pasi do të pengonte shoqërinë tonë të merrte pjesë dhe të kualifikohej
në këtë procedurë.
Përsa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit.
4. Në kriteret e vecanta autoriteti ka kërkuar:
Nr. Emërtimi i pajisjeve

Sasia

Disponibiliteti

1.

Sistem radioalarmi

5 copë

Në pronësi ose me qera

2.

Radio ndërlidhje

10 copë

Në pronësi ose me qera

3.

Automjete

2 copë

Në pronësi ose me qera

4.

Motore

3 copë

Në pronësi ose me qera

Së pari, në lidhje me kërkesën për “...5 copë ” sistem radioalarmi” është një kërkesë tërësisht e
ekzagjeruar dhe në disproporcion me objektin e tenderit. Kërkesa e mësipërme duhet të hiqet pasi
objekti i kontratës është vetëm me roje statike konkretisht “Shërbim me roje private në SU”.
Përsa më sipër, kërkojmë heqjen e kriterit.
Së dyti, kërkesa e mësipërme për “...3 copë motora” është një kërkesë tërësisht e ekzagjeruar
dhe në disproporcion me objektin e tenderit. Përsa kohë operatori ekonomik disponon automjete
mjaftueshëm për të realizuar kontratën me sukses, kërkesa për motora është kërkesë e
panevojshme.
Përsa më sipër këkojmë heqjen e kriterit.
5. Në Dokumentat Standarte të Tenderit është përcaktuar:
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Tek shtojca 1 “Formulari i ofertës” është përcaktuar koeficienti 5 punonjës për vendrojen me tre
turne dhe 1.15 roje për vendrojen me një turn. Tek shtojca 11 është përcaktuar koeficienti 4.98
roje për vendrojen me tre turne dhe 1.66 për vendrojen me një turn.
Përsa më sipër kërkojmë të përcaktohen saktë koeficientët për të mos lënë vend për keqinterpretim
që të gjithë operatorët të jenë të qartë dhe të paraqesin ofertat e tyre.
Si përfundim kërkojmë të saktësohet se cili koeficient do të jetë për vendrojen me tre turne dhe për
vendrojen me një turn, duke iu referuar edhe rekomandimit përkatës për koeficientët.
II.3.1. Në datën 22.01.2018 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
Gjithashtu pretendohet se nuk është kthyer përgjigje nga autoriteti kontraktor brenda afateve
ligjore.
II.4. Në datën 05.02.2018 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 80/3 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. 457/30 prot., datë 31.01.2018 me objekt: “Dërgim
informacioni”, bashkëngjitur dokumentacioni mbi hartimin e dokumentave të tenderit dhe
trajtimin e ankesave.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur tyre si dhe informacionit e
dokumentave të dërguara nga autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Ernisa S” sh.p.k se: “Kërkojmë modifikimin
e kriterit të kualifikimit “Certifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit
për ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 51 punonjës shërbimi, të
lëshuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë”, pasi nuk është në përpjestim me objektin e
kontratës. Numri i punonjësve duhet të jetë sa numri i atyre që duhen për këtë shërbim pra 36.”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti ligjor i operatorëve
ekonomikë”, pika 3, rezulton se nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar plotësimi i kriterit
si më poshtë vijon:
“Çertifikata për punonjës shërbimi në fushën e veprimtarisë së shërbimit për ruajtjen dhe
sigurimin fizik të objekteve dhe pronave për të paktën 51 punonjës shërbimi të lëshuara nga
Drejtoria e Policisë e Qarkut Tiranë.”
III.1.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” është kërkuar realizimi i shërbimit si
vijon:
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“Shërbimi që kërkohet:
“Sherbimi me roje private” ne SU “Shefqet Ndroqi” Tirane –
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat
12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)
Vendndodhja e sherbimit: SU “Shefqet Ndroqi” Tiranë.

III.1.3. Në nenin 46 të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat
e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.” 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”.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një oferte të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara
në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.1.4. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, gërmat “a”, “b” dhe “c”,
parashikohet si më poshtë:
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre
dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla;dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit;dhe/ose […]”.
III.1.5. Komisioni gjykon se, vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që
t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve
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ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe
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.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe
rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e
operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të
sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në këto procedura, për realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit
të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon
shprehimisht se:
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet
kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
III.1.6. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor për 51 punonjës shërbimi, është jopropocionale me objektin e prokurimit pasi e tejkalon
volumin dhe përmasat e kontratës që prokurohet, në kushtet kur në shtojcën mbi shërbimet dhe
grafikun e ekzekutimit kërkohet kryerja e shërbimit me punonjës shërbimi në shtatë vendroje me
tre turne me 4.98 roje vendroje dhe në një vendroje me 1.66 punonjës shërbimi që do të punojnë
pa ndërprerje gjatë ditëve të javës përfshirë edhe ditët e shtuna, të djela dhe festat zyrtare.
Numri i punonjësve të shërbimit i përcaktuar në kriterin e vecantë të kualifikimit është
joproporcional me objektin e prokurimit, dhe ndikon në uljen e konkurencës ndërmjet operatorëve
ekonomikë si dhe bie ndesh me frymën e ligjit i cili parashikon se kriteret për kualifikimin duhet
të harton në atë mënyrë që të stimulojnë pjesmarrjen e sa më shumë ofertuesve në procedurën e
prokurimit. Për autoritetin është e rëndësishme të vërtetohet se operatori ekonomik disponon
kapacitete teknike (në rastin konkret punonjës shërbimi), mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të
realizojë objektin e prokurimit dhe për këtë arsye, KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të
marrë masa për modifikimin e kriterit në fjalë, në përputhje me përmasat e kontratës që do të
prokurohet
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.

III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Ernisa S” sh.p.k se: “Kërkojmë modifikimin
e kriterit të kualifikimit “Operatori ekonomik duhet të ketë qendër kontrolli funksionale të
miratuar nga Policia e Shtetit si:
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-

Jo më pak se 51 punonjës shërbimi ku tre prej tyre të jenë gjinia femër (me certifikatat
përkatëse dhe listën emërore).
- Sallë operative (drejtimi) dhe adresën përkatëse të saj.
- 3 (tre) grupe të gatshëm me punonjës shërbimi.
- Të ketë 7 armë brezi (të vërtetuara me dokumentacion shoqërues sipas legjislacionit në
fuqi).
- Nuk ka masë administrative gjatë vitit 2017.”
Ku krahas uljes së numrit të punonjësve (me arsyetimin e mësipërm) kërkojmë edhe heqjen e
kërkesës për 3 punonjëse të gjinisë femër pasi është kriter diskriminues dhe jo në përputhje me
objektin e prokurimit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 7, rezulton se
nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
Operatori ekonomik duhet te kete qendër kontrolli funksionale të miratuar nga Policia e Shtetit si:
a. jo me pak se 51 punonjes sherbimi ku tre prej tyre të jenë gjinia femer (me certifikatat perkatese
dhe listen emerore )
b. salle operative (drejtimi) dhe adresen perkatese te saj
c. 3 (tre)grupe te gatshem me punonjes sherbimi
d. Te kete 7 arme brezi.(të vërtetuara me dokumentacion shoqërues sipas legjistlacionit në fuqi)
f. Nuk ka mase administrative gjate vitit 2017.
Per kete duhet te paraqese vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane ku jepet
informacioni i mesiperm i kerkuar, shoqeruar me listen emerore te punonjesve te certifikuar.”
III.2.2. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit nga ana e autoritetit
kontraktor është përshkruar kryerja e shërbimit si vijon:
“Të dhëna për shërbimin e kërkuar

Shërbimi në një vendroje në hyrjen kryesore me tre turne në të gjitha ditët kalendarike për të cilën
lidhet kontrata. (24 orë në ditë)
Gjatë turneve të dyta dhe të treta rojet të kryejnë kontrolle çdo 15 minuta në të gjitha hapësirat e
objekteve.
Kërkesat për zbatimin e shërbimit
Punonjësit e shërbimit të jenë të licensuar me lejet përkatëse të lëshuara nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut ku prokurohet në bazë të Ligjit Nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për SHRSF”.
Punonjësit e sherbimit të jenë të pajisur me uniformë të rregullt të miratuar nga Ministria e
Brendshme, ku të jetë e reklamuar dhe stema e shoqerisë dhe të kenë dokumenta që vërtetojnë
identitetin e tyre
Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
Rojet duhet të kenë leje arme.
Rojet e turnit të tretë të jenë te pajisur me armë
Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
a-Rregullorja e brendshme
b-Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit, i cili duhet të plotësohet nga punonjësi i
shërbimit.
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c-Grafiku mujor i shërbimit me emrat e personelit për çdo ditë dhe turn.
d-Mjete ndriçimi në rast mungese te energjise elektrike.
e-Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorëe
përgjegjës të objektit.
f-Skemën e njoftimit në rast sulmi ose zjarri në objekt.
g-Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt.”
III.2.3. Sipas dokumentacionit dhe informacionit të depozituar në KPP nga ana e autoritetit
kontraktor, rezulton se në datën 17.01.2018, përkatësisht nëpërmjet shkresës me nr. 457/15 prot.,
autoriteti kontraktor ka sqaruar ankimuesin si vijon:
“Në lidhje me pikën ku kërkohen tre punonjëse të gjinisë femër, ju bëjme me dije se nisur nga
specifikat e punës gjatë ditës në spital dhe vitet e fundit është vënë re se fluksi i vizitorëve më i
madh i përket gjinisë femërore. Si rrjedhim kërkohen punonjëse të gjinisë femërore për të
shmangur konfliktet me familiarët.”
III.2.4. Në nenin 46 të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat
e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.” 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”.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një oferte të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara
në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.2.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, gërmat “a”, “b” dhe “c”,
parashikohet si më poshtë:
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre
dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla;dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit;dhe/ose […]”.
III.2.6. Komisioni gjykon se, vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që
t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
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kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe
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.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe
rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e
operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të
sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në këto procedura, për realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit
të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon
shprehimisht se:
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet
kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
III.2.7. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor për 3 punonjëse shërbimi të gjinisë femër, është kërkesë e ekzagjeruar dhe që i tejkalon
përmasat e kontratës që prokurohet. Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë punonjëse shërbimi të
gjinisë femër në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen, pra sa është
e nevojshme për realizimin me sukses të kontratës si dhe në përputhje me volumin e shërbimit të
specifikuar në termat e referencës dhe në specifikimet teknike sipas shtojcave përkatëse të
dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit, ku është përshkruar hollësisht mënyra e
kryerjes së shërbimt të ruajtjes më roje private të objektit të spitalit brënda apo jashtë ambienteve
të tij.
Për autoritetin është e rëndësishme të vërtetohet se operatori ekonomik disponon punonjëse
shërbimi femra, në përputhje me nevojat e tij, në mënyrë që të bëhët i mundur realizimi me sukses
i objektit të prokurimit dhe për këtë arsye, KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa
për modifikimin e kriterit në fjalë, pa i tejkaluar përmasat e kontratës që do të prokurohet.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron pjesërisht.
Përsa i përket pretendimit të ankimuesit lidhur me numrin në total të punonjësve të shërbimit të
kërkuar nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik i qëndron të njëjtit gjykim të
dhënë në pukën “III.1”, të arsyetimit, duke pranuar kërkesën e ankimuesit për uljen e numrit të
rojeve në përputhje me përmasat e kontratës që do të prokurohet.
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III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Ernisa S” sh.p.k se: “Kërkojmë modifikimin
e kriterit të kualifikimit “Subjektet e SHPSF-së duhet të provojnë se disponojnë mjete dhe pajisje
teknike për të përmbushur objektin e kësaj kontrate si më poshtë:
Nr. Emërtimi i pajisjeve

Sasia

Disponibiliteti

1.

Sistem radioalarmi

5 copë

Në pronësi ose me qera

2.

Radio ndërlidhje

10 copë

Në pronësi ose me qera

3.

Automjete

2 copë

Në pronësi ose me qera

4. Motore
3 copë
Në pronësi ose me qera
Duke hequr kërkesën për 3 motorët pasi për AK është e mjaftueshme disponimi i 2 automjeteve
për të provuar kapacitetet teknike të OE, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kpaciteti tekinik”, pika 8 e
dokumentave të tenderit, është kërkuar:
“Subjektet e SHPSF-së duhet te provojnë se, disponojnë mjete dhe pajisje teknike për të
përmbushur objektin e kësaj kontrate si më poshtë:
Nr.
Emertimi i pajisjeve
Sasia
Disponibiliteti
1. Sistem radioalarmi
5 cope
ne pronesi ose me qera
2. Radio nderlidhje
10 cope
ne pronesi ose me qera
3. Automjete
2 cope
ne pronesi ose me qera
4. Motore
3 cope
ne pronesi ose me qera
i.
Për pajisjet, nëse jane në pronësi, duhet te paraqitet fatura tatimore e shitjes
ii. Për pajisjen, nëse eshte me qera, duhet te paraqitet kontrata e qirasë dhe fatura tatimore
e shitjes.
iii. Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, nëse janë ne pronësi, duhet të paraqitet
dokumenti që vërteton regjistrimin (certifikata e pronesise,leje qarkullimi, police sigurimi
dhe kontrolli teknik).
iv.
Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, nëse janë me qera, duhet të paraqitet kontrata
e qirase si dhe dokumenti që vërteton regjistrimin (certifikata e pronesise,leje qarkullimi,
police sigurimi dhe kontrolli teknik).
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 se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, 6 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;”
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Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”
III.3.3. Neni 28, pika 5, gërma “ç” e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014
“Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikon shprehimisht se : “Për
të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: dëshmi për mjetet
e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik
për të përmbushur kontratën”.
III.3.4. 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, 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, në përputhje me
volumin e përcaktuar në dokumentat e tenderit.
III.3.5. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit rezulton se autoriteti kontraktor ka kërkuar nga
operatorët ekonomikë që të disponojnë 2 automjete dhe përvec këtyre mjeteve të disponojnë edhe
3 motorë.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa për 3 motorrë është një kërkesë e ekzagjeruar
dhe që i tejkalon përmasat e kontratës që prokurohet në kushtet kur vendrojet ndodhen në të njëjtin
objekt dhe numri i automjeteve të kërkuara është i mjaftueshëm për realizimin me sukses të
shërbimit, edhe në rastet e ngjarjeve të jashtëzakonshme, të cilat do të kërkonin ndërhyrje të
menjëhershme nga ana e operatorit ekonomik, që ka marrë përsipër kryerjen e shërbimit.
Për këtë qëllim, njësia e prokurimit pranë autoriteti kontraktor, e cila në mbështetje të nenit 57 të
Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, duhet të marrë masa për modifikimin e kriterit në fjalë, duke arsyetuar dhe
argumentuar ndryshimin, ashtu sikurse përcaktohet në nenin 61 (“Hartimi dhe publikimi i
dokumenteve të tenderit”), të të njëjtit vendim.
Pra pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k se: “Në kriteret e
vecanta, autoriteti ka kërkuar: “Vërtetim për likuidimin e detyrimeve të përcaktuara nga AKEP
për vitin 2016”. Në bazë dhe në zbatim të rekomandimit nr. 15166 prot., datë 20.12.2017 dhe nr.
1858 prot., datë 20.12.2017 të mos kërkohet si kriter kualifikimi paraqitja e një vërtetimi nga
AKEP me qëllim vërtetimin e likuidimeve të përcaktuara nga ky institucion, pasi me pajisjen e
operatorit ekonomik me autorizim individual për përdorimin e frekuencave për radiokomunikim
dhe radioalarm presupozohet se nga ana e këtij të fundit janë paguar detyrimet ndaj AKEP. Përsa
më sipër kërkojmë heqjen e kriterit,” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.4.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 4, e
dokumentave të tenderit, të publikuara nga autoriteti kontraktor në sistemin elektronik të
prokurimeve, në datën 08.01.2018, është parashikuar kërkesa:
“Vërtetim për likuidimin e detyrimeve të përcaktuara nga AKEP për vitin 2016”.
III.4.2. Në datën 17.01.2018 dhe 19.01.2018 autoriteti kontraktor ka bërë modifikimin e
dokumentave të tenderit në SPE, nëpërmjet një shtojce, duke e hequr kërkesën e mësipërme, ndaj
dhe ky pretendim i operatorit ekonomik ankimues nuk do të merret në shqyrtim.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k se: “Në kriteret e
vecanta autoriteti ka kërkuar: “Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut për shlyerjen e
detyrimeve financiare për vitin 2017 konform Ligjit nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për shërbimin e
ruajtjes dhe sigurisë fizike”, i ndryshuar, të shoqëruar me dokumentin e performancës së shoqërisë
private të sigurisë fizike, të lëshuar nga strukturat e Policisë së Shtetit.” Në bazë dhe në zbatim të
rekomandimit nr. 15166 prot., datë 20.12.2017 dhe nr. 1858 prot., datë 20.12.2017 të mos
kërkohet si kriter kualifikimi paraqitja e një vërtetimi nga Drejtori e Policisë së Qarkut për
shlyerjen e detyrimeve financiare, pasi vërtetimi i vetëm që subjekti nuk ka detyrime financiare
ndaj organeve shtetërore lëshohet nga Administrata Tatimore dhe jo nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut. Përsa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit,” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 5, e
dokumentave të tenderit, të publikuara nga autoriteti kontraktor në sistemin elektronik të
prokurimeve në datën 08.01.2018, është parashikuar kërkesa:
“Vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut për shlyerjen e detyrimeve financiare për vitin 2017
konform Ligjit nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike”, i
ndryshuar, të shoqëruar me dokumentin e performancës së shoqërisë private të sigurisë fizike, të
lëshuar nga strukturat e Policisë së Shtetit.”
III.5.2. Në datën 17.01.2018 dhe 19.01.2018 autoriteti kontraktor ka bërë modifikimin e
dokumentave të tenderit në SPE, nëpërmjet një shtojce, duke e hequr kërkesën e mësipërme, ndaj
dhe ky pretendim i operatorit ekonomik ankimues nuk do të merret në shqyrtim.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k se: “ [...] në lidhje
me kërkesën “...jo më pak se 51 punonjës shërbimi ku tre prej tyre të jenë të gjinisë femër ( me
certifikatat përkatëse dhe listën emërore). Përcaktimi “jo më pak se 51 punonjës shërbimi ku tre
prej tyre të jenë të gjinisë femër”, kanë të bëjnë me organizimin e brendshëm të shoqërisë dhe
artifica të tilla nuk i shërbejnë qëllimit për të cilin vendoset kriteri, përkundrazi kufizojnë
pjesëmarrjen dhe konkurrencën. Kërkesa e mësipërme duhet të jetë në përpjestim me natyrën dhe
volumin e kontratës që prokurohet. Kërkesa e autoritetit kontraktor për “...ku tre prej tyre të jenë
gjinia femër” është e ekzagjeruar pasi për të realizuar shërbimin ëshët mëse i mjaftueshëm numri
i punonjësve të shërbimit për të realizuar kontratën dhe jo të bëhet dallimi i gjinisë femër,
mashkull. Në asnjë pikë të legjislacionit të prokurimeve apo legjislacionit për SHPSF nuk bëhet
një dallim i tillë. Përsa kohë “punonjësit e shërbimit” gëzojnë të njëjta të drejta dhe detyrime sipas
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ligjit përkatës nuk mund të bëhet dhe ky diferencim dhe për më tepër nga ana e njësisë së
prokurimit pranë autoritetit kontraktor është bërë përshkrimi i termave të referencës dhe
specifikimeve teknike dhe në asnjë pikë të tyre nuk cilësohet se pse kërkohen që tre prej punonjësve
të shërbimit të jenë gjinia femër. Pra ky kriter është diskriminues dhe jo i nevojshëm për realizimin
e kontratës. Përsa më sipër kërkojmë që autoriteti kontraktor të modifikojë kërkesën e sipërcituar
ne “jo më pak se 51 punonjës shërbimi (me certifikatat përkatëse dhe listën emërore), Komisioni
i Prokurimit Publik i qëndron gjykimit të dhënë në pikën III.2 të arsyetimit të mësipërm.
III.7. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “[...] në lidhje me kërkesën për “...3 (tre) grupe të
gatshëm me punonjës shërbimi”, përcaktimi i 3 grupe të gatshëm kanë të bëjnë me organizimin e
brendshëm të shoqërisë dhe artifica të tilla nuk i shërbejnë qëllimit për të cilin vendoset kriteri,
përkundrazi kufizojnë pjesëmarrjen dhe konkurrencën. Autoriteti kontraktor, duke qenë përfituesi
direkt i shërbimit që prokurohet dhe në mënyrë që të krijojë një panoramë sa më të qartë mbi
kapacitetet e operatorëve ekonomikë, mund të kërkojë kërkesat e mësipërme në cilësinë e të
dhënave që vetë SHPSF-të informojnë me shkrim, në strukturën pëkatëse të Policisë së Shtetit dhe
ky i fundit i pasqyron në vërtetimet përkatëse por, kërkesat e mësipëme duhet të jenë në përpjestim
me nayrën dhe volumin e kontratës që prokurohet. Pra kërkesa e mësipërme për 3 grupe të
gatshme, duhet të përcaktohet në minimumin ligjor të lejuar, duke stimuluar në këtë mënyrë
pjesëmarrjen dhe konkurrencën midis operatorëve ekonomikë në përputhje me frymën e LPP-së
dhe RrPP-së. Kërkesa e autoritetit kontraktor për “...3 grupe të gatshëm me punonjës shërbimi”
është e ekzagjeruar pasi për të realizuar shërbimin është mëse i mjaftueshëm 1 grup i gatshëm,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.7.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”,
dokumentave të tenderit, rezulton se është kërkuar si vijon:

pika 7, e

Operatori ekonomik duhet te kete qendër kontrolli funksionale të miratuar nga Policia e Shtetit si:
a. jo me pak se 51 punonjes sherbimi ku tre prej tyre të jenë gjinia femer (me certifikatat perkatese
dhe listen emerore )
b. salle operative (drejtimi) dhe adresen perkatese te saj
c. 3 (tre)grupe te gatshem me punonjes sherbimi
d. Te kete 7 arme brezi.(të vërtetuara me dokumentacion shoqërues sipas legjistlacionit në fuqi)
f. Nuk ka mase administrative gjate vitit 2017.
Per kete duhet te paraqese vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane ku jepet
informacioni i mesiperm i kerkuar, shoqeruar me listen emerore te punonjesve te certifikuar.”
III.7.2. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit nga ana e autoritetit
kontraktor është përshkruar kryerja e shërbimit si vijon:
“Të dhëna për shërbimin e kërkuar

Shërbimi në një vendroje në hyrjen kryesore me tre turne në të gjitha ditët kalendarike për të cilën
lidhet kontrata. (24 orë në ditë)
Gjatë turneve të dyta dhe të treta rojet të kryejnë kontrolle çdo 15 minuta në të gjitha hapësirat e
objekteve.
Kërkesat për zbatimin e shërbimit
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Punonjësit e shërbimit të jenë të licensuar me lejet përkatëse të lëshuara nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut ku prokurohet në bazë të Ligjit Nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për SHRSF”.
Punonjësit e sherbimit të jenë të pajisur me uniformë të rregullt të miratuar nga Ministria e
Brendshme, ku të jetë e reklamuar dhe stema e shoqerisë dhe të kenë dokumenta që vërtetojnë
identitetin e tyre
Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
Rojet duhet të kenë leje arme.
Rojet e turnit të tretë të jenë te pajisur me armë
Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
a-Rregullorja e brendshme
b-Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit, i cili duhet të plotësohet nga punonjësi i
shërbimit.
c-Grafiku mujor i shërbimit me emrat e personelit për çdo ditë dhe turn.
d-Mjete ndriçimi në rast mungese te energjise elektrike.
e-Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorëe
përgjegjës të objektit.
f-Skemën e njoftimit në rast sulmi ose zjarri në objekt.
g-Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt.”
III.7.3. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” është kërkuar realizimi i shërbimit si
vijon:
“Shërbimi që kërkohet:
”Sherbimi me roje private” ne SU “Shefqet Ndroqi” Tirane –
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat
12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)
Vendndodhja e sherbimit: SU “Shefqet Ndroqi” Tiranë.

III.7.4. Në nenin 46 të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat
e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.” 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,
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përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar
nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës”.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një oferte të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara
në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.7.5. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 5, gërmat “a”, “b” dhe “c”,
parashikohet si më poshtë:
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre
dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla;dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit;dhe/ose […]”.
III.7.6. Komisioni gjykon se, vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që
t’i shërbejë 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 ekonomike, financiare dhe
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.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe
rregullat e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e
operatorëve ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të
sigurojnë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë,
pjesëmarrës në këto procedura, për realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit
të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon
shprehimisht se:
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet
kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
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III.7.7. Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor për tre grupe të gatshme, është jopropocionale me objektin e prokurimit pasi e tejkalon
volumin dhe përmasat e kontratës që prokurohet, në kushtet kur objekti i prokurimit do të
realizohet në Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi” Tiranë dhe bazuar në shtojcën mbi shërbimet
dhe grafikun e ekzekutimit kërkohet kryerja e shërbimit me punonjës shërbimi në shtatë vendroje
me tre turne me 4.98 roje vendroje dhe në një vendroje me 1.66 punonjës shërbimi që do të
punojnë pa ndërprerje gjatë ditëve të javës përfshirë edhe ditët e shtuna, të djela dhe festat zyrtare.
Numri grupeve të gatshme, i përcaktuar në kriterin e vecantë të kualifikimit është joproporcional
me objektin e prokurimit, dhe ndikon në uljen e konkurencës ndërmjet operatorëve ekonomikë si
dhe bie ndesh me frymën e ligjit, i cili parashikon se kriteret për kualifikimin duhet të hartohen në
atë mënyrë që të stimulojnë pjesmarrjen e sa më shumë ofertuesve në procedurën e prokurimit. Për
autoritetin është e rëndësishme të vërtetohet se operatori ekonomik disponon kapacitete teknike
mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë objektin e prokurimit dhe për këtë arsye, KPP gjykon
se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për modifikimin e kriterit në fjalë, në përputhje me
përmasat e kontratës që do të prokurohet.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k se: “ [...] në lidhje
me kërkesën për “... nuk ka masë administrative gjatë vitit 2017”, kërkojmë heqjen e kësaj kërkese
pasi të kesh marrë një masë administrative apo të kesh patur një ngjarje, nuk përbën kusht
përjashtues nga pjesëmarrja në tender. Në asnjë pikë të legjislacionit të prokurimeve apo
legjislacionit për SHPSF-të nuk është parashikuar se nëse operatori ekonomik ka një masë
administrative apo një ngjarje ai duhet të mos lejohet të marrë pjesë në prokurime. Ky kriter e
përjashton shoqërinë tonë përsa kohë është kriter me efekt kualifikimi. Për këtë arsye kërkojmë të
hiqet kjo kërkesë pasi do të pengonte shoqërinë tonë të merrte pjesë dhe të kualifikohej në këtë
procedurë. Përsa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.8.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”,
dokumentave të tenderit, rezulton se është kërkuar si vijon:

pika 7, e

Operatori ekonomik duhet te kete qendër kontrolli funksionale të miratuar nga Policia e Shtetit si:
a. jo me pak se 51 punonjes sherbimi ku tre prej tyre të jenë gjinia femer (me certifikatat perkatese
dhe listen emerore )
b. salle operative (drejtimi) dhe adresen perkatese te saj
c. 3 (tre)grupe te gatshem me punonjes sherbimi
d. Te kete 7 arme brezi.(të vërtetuara me dokumentacion shoqërues sipas legjistlacionit në fuqi)
f. Nuk ka mase administrative gjate vitit 2017.
Per kete duhet te paraqese vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane ku jepet
informacioni i mesiperm i kerkuar, shoqeruar me listen emerore te punonjesve te certifikuar.”
III.8.2. Në lidhje me kundërshtimet e mësipërme të operatorit ekonomik ankimues, mbi
modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, për procedurën e prokurimit objekt ankimi,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është me vend të ndalet në një test balancues të dy
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elementëve kryesorë. Së pari, nëse kërkesa në fjalë është e përshtatshme për arritjen e synimit të
kërkuar dhe së dyti, nëse kërkesa në fjalë shkon përtej asaj, se çfarë është e nevojshme për të arritur
synimin. Gjithashtu, në shqyrtimin e kriterit të mësipërm të kualifikimit, K.P.P. gjykon të ndalet
edhe në faktin nëse kriteri i mësipërm është në proprocion me natyrën dhe përmasat e kontratës që
do të prokurohet në zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së.
III.8.3. Në nenin 46 pika 1 të ligjit nr. 964. Datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të
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.8.4. Në nenin 38 “Kundërvajtet administrative”, pika 1 dhe 2 të ligjit nr.75/2014 dt.10.07.2014
“Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikohet se: “1.Për shkelje të dispozitave të këtij ligji,
kur ato nuk përbëjnë vepër penale, jepen masa administrative. 2.Masat administrative jepen nga
strukturat e Policisë së Shtetit.”
III.8.5. Në nenin 28 pika 2 “Kontratat e Shërbimeve” të VKM nr.914 dt.29.12.2014 “Për
Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet “ 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.8.6. 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 kërkesat e
veçanta për kualifikim, duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat
e prokurimit publik. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor mbi
dorëzimin e një dokumenti përmes të cilës vërtetohet se subjekti të mos ketë marrë masë
administrative gjatë vitit 2017, nuk është një kriter diskriminuese dhe është në proporcion me
natyrën dhe objektin e kontratës. Është në të drejtën e autoriteteve kontraktore të vendosin ato
kritere ligjore të cilat i paraqesin një panoramë të qartë këtij të fundit mbi kapacitetin e operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës. E rëndësishme është që kriteret të mos jenë diskriminuese dhe të ofrojnë
një trajtim të njëjtë për të gjithë operatorët ekonomikë pjesëmarrës dhe të jenë në proporcion me
natyrën e kontratës.
Sa më sipër, pretendimi i palës ankimuese nuk qëndron.
III.9. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k se: “[...] në lidhje
me kërkesën për “...5 copë ” sistem radioalarmi” është një kërkesë tërësisht e ekzagjeruar dhe në
disproporcion me objektin e tenderit. Kërkesa e mësipërme duhet të hiqet pasi objekti i kontratës
është vetëm me roje statike konkretisht “Shërbim me roje private në SU”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
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III.9.1. Në shtojcën 7 ”Kriteret e vecanta të kualifikimit”, ”Kapaciteti teknik”, pika 8, rezulton se
është kërkuar:
“Subjektet e SHPSF-së duhet te provojnë se, disponojnë mjete dhe pajisje teknike për të
përmbushur objektin e kësaj kontrate si më poshtë:
Nr.
Emertimi i pajisjeve
Sasia
Disponibiliteti
1. Sistem radioalarmi
5 cope
ne pronesi ose me qera
2. Radio nderlidhje
10 cope
ne pronesi ose me qera
3. Automjete
2 cope
ne pronesi ose me qera
4. Motore
3 cope
ne pronesi ose me qera
v.
Për pajisjet, nëse jane në pronësi, duhet te paraqitet fatura tatimore e shitjes
vi.
Për pajisjen, nëse eshte me qera, duhet te paraqitet kontrata e qirasë dhe fatura tatimore
e shitjes.
vii.
Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, nëse janë ne pronësi, duhet të paraqitet
dokumenti që vërteton regjistrimin (certifikata e pronesise,leje qarkullimi, police sigurimi
dhe kontrolli teknik).
viii.
Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, nëse janë me qera, duhet të paraqitet kontrata
e qirase si dhe dokumenti që vërteton regjistrimin (certifikata e pronesise,leje qarkullimi,
police sigurimi dhe kontrolli teknik).
III.9.2. Në shtojcën 1 “Formulari i ofertës” janë parashikuar zërat e shpenzimeve si vijon:
1

2

3

4

5

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Sasia(nr. i
muajve)
12 muaj

Çmimi Njësi (
per 1 muaj)

Çmimi Total

7 vend –roje me 3 turne
( 5punonjes ne turn)
1vend –roje me 1 turn
(1.15 punonjes ne turn)

6
Afati
17.01.2018 31.12.2018

Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total
Sqarime:
1.
Ne cmim te jene te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon
kuadri ligjor ne lidhje me licensat, uniformat, paisjen me arme dhe radiomarres,
pagat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje
me tre turne.
2.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje dhe 1
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët
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Ekonomikë duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në analizen e kostos mujore
të kryerjes së shërbimit.
Përllogaritja për 7 vend-roje me 3 turne per Vitin 2018
Nr.
1
2
3
4

Emërtimi

Vlera (Lek)

Shpenzime për pagë bazë
Shtesë mbi pagë për turnin II
Shtesë mbi pagë për turnin III
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore
Totali i shpenzimeve për një roje/muaj
Totali i shpenzimeve për një vend-roje/muaj (7 roje)
Përllogaritja për 1 vend-roje me 1 turn për Vitin 2018

Nr.

Emërtimi

Vlera (Lek)

1
2

Shpenzime për pagë bazë
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore
Totali i shpenzimeve për një roje/muaj



Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, datë
3.5.2017,” Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë
12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për
Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet
4.98 (Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore . Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës
shërbimi).
Dite mesatare ne muaj (per efekt te llogaritjes se ofertes) 30.41 dite/muaj
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e
preventivit (si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore, kostot
e armatimit, mirëmbajtjes, municionit, etj.), rezultojnë të jenë nën kufirin minimal ligjor të
lejuar, do të skualifikohen.
Llogaritja e zerave te mos kalojë dy shifrat pas presjes dhjetore.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek ( e kërkuar ne dokumentat e tenderit )









III.9.3. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” të dokumentave të tenderit nga ana e autoritetit
kontraktor është përshkruar kryerja e shërbimit si vijon:
“Të dhëna për shërbimin e kërkuar

Shërbimi në një vendroje në hyrjen kryesore me tre turne në të gjitha ditët kalendarike për të cilën
lidhet kontrata. (24 orë në ditë)
Gjatë turneve të dyta dhe të treta rojet të kryejnë kontrolle çdo 15 minuta në të gjitha hapësirat e
objekteve.
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Kërkesat për zbatimin e shërbimit
Punonjësit e shërbimit të jenë të licensuar me lejet përkatëse të lëshuara nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut ku prokurohet në bazë të Ligjit Nr. 8770, datë 19.04.2001 “Për SHRSF”.
Punonjësit e sherbimit të jenë të pajisur me uniformë të rregullt të miratuar nga Ministria e
Brendshme, ku të jetë e reklamuar dhe stema e shoqerisë dhe të kenë dokumenta që vërtetojnë
identitetin e tyre
Rojet duhet të kenë në përdorim për realizimin e shërbimit të ruajtjes, radio komunikimi.
Rojet duhet të kenë leje arme.
Rojet e turnit të tretë të jenë te pajisur me armë
Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
a-Rregullorja e brendshme
b-Libri i marrjes në dorëzim të shërbimit, i cili duhet të plotësohet nga punonjësi i
shërbimit.
c-Grafiku mujor i shërbimit me emrat e personelit për çdo ditë dhe turn.
d-Mjete ndriçimi në rast mungese te energjise elektrike.
e-Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorëe
përgjegjës të objektit.
f-Skemën e njoftimit në rast sulmi ose zjarri në objekt.
g-Listën e automjeteve që lejohen të hyjnë apo të parkohen në objekt.”
Në shtojcën 12 “Termat e referencës” është parashikuar:
“Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:
“Ruajtja e godinës dhe e ambienteve rrethuese të godines se institucionit me roje private” –
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat
12 muaj.
Kontratat do të lidhen sipas afateve të përcaktuara nga AK.
2.Objektivat:
-Të ruajë objektin në zbatim të Rregullores së Brendshme të institucionit.
- Të ruajë rendin dhe të sigurojë jetën e personelit.
3. Detyrat e kontraktorit:
Kontraktori ka për detyrë:
- Të hartojë Rregulloren e Shërbimit dhe t’ja paraqesë Autoritetit Kontraktor.
- Të hartojë grafikun e shërbimit duke siguruar shërbimin e vazhdueshëm në të gjitha ditët
e javës me turne dhe t’ja paraqesë çdo muaj Autoritetit Kontraktor duke përcaktuar emrat
e punonjësve të sherbimit për çdo ditë dhe për çdo turn.
- Të ndërhyjë me grupin e gatshëm, në bazë të legjislacionit në fuqi, në çdo rast që paraqitet
nevoja dhe të bashkëpunojë me policinë e rendit në interes të forcimit dhe të rritjes së
efektshmërisë së veprimit në rast te cënimit të institucionit ose të personelit.
Punonjësi i shërbimit ka për detyrë:
- Të zbatojë Rregulloren e Shërbimit të hartuar nga Drejtuesi Teknik
- Të zbatojë Rregulloren e Brendëshme të institucionit
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-

-

-

-

Të zbatojë grafikun për shërbimin me rojet private duke u paraqitur 10 minuta përpara
dorëzimit të turnit.
Të sigurojë ruajtjen dhe rendin në këtë objekt.
Të mos lejojë futjen e personave në objekt pa flete-hyrje.
Të mos lejojë hyrjen dhe daljen e materialeve pa dokumentin përkatës.
Të sigurojë parkimin e automjeteve të A.K sipas vendeve të përcaktuara nga institucioni.
Të kontrollojë masat e sigurisë së objekteve si rrethimin, ndriçimin, gadishmërinë e
sistemit të ndërlidhjes, mbrojtjes ndaj zjarrit dhe për çdo parregullsi të informojë duke
vënë në dijeni përgjegjësin e tij dhe ky i fundit njofton personin e autorizuar të Autoritetit
Kontraktor për çdo mangësi të konstatuar.
Para marrjes së shërbimit, kontrollon objektin në prezencë të rojes dorëzuese dhe për
çregullimet e konstatuara njofton përgjegjësin e rojeve dhe përgjegjësin e shërbimeve të
brendshme të institucionit, duke bërë shënimet përkatëse në librin e shërbimit.
Të njohë dhe zbatojë rregulloren për mbrojtjen kundra zjarrit. Në rast zjarri të marrë masa
për shuarjen e tij dhe menjëherë njofton zjarrëfikset, përgjegjësin e rojeve dhe përgjegjësin
e shërbimeve të brendshme të institucionit.
Kur në objekt kryhen vepra penale, roja bën bllokimin e mjedisit dhe të autorit dhe njofton
menjëhere organet kopetente
Të jetë i paisur me armë dhe ta përdorë atë në bazë të legjislacionit në fuqi.
Të karakterizohet nga sjellja qytetare në komunikim me personat.
Ndalohet futja dhe qendrimi i rojës në ambjentet e brendëshme të objektit përjashtuar
rastet për zbatimin e rregullores.
Rojes, gjatë kohës së sherbimit i ndalohet të pijë pije alkolike, të flejë, të bisedojë me
persona të jashtëm.
Të bashkëpunojë me policinë e rendit në interes të forcimit dhe të rritjes së efektshmërisë së
veprimit në rast të cënimit të institucionit ose të personelit. »

III.9.4. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,
i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, 6 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;”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”
III.9.5. Neni 28, pika 5, gërma “ç” e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014
“Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikon shprehimisht se : “Për
të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: dëshmi për mjetet
23

e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik
për të përmbushur kontratën”.
III.9.6. Në nenin 1 “Objekti dhe Qëllimi” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik” i ndryshuar parashikohet se:
1. Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave që zbatohen për prokurimet e mallrave, të
punëve dhe të shërbimeve nga autoritetet kontraktore.
2. Qëllimi i këtij ligji është:
a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga
autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët
ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
III.9.7. Në nenin 20 “Mosdiskriminimi” të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
i ndryshuar parashikohet se: “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo
procedurë, që lidhet me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose
midis furnizuesve apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre”.
III.9.8. Në nenin 23 pika 1, 2, “Specifikimet teknike” 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.
III.9.9. Në nenin 28, pika 1 “Kontratat e shërbimeve” të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se:
“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”.
III.9.10. 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, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion realizimit me sukses të kontratës. Referuar rregullave të prokurimit publik si më sipër
cituar, natyra e shërbimit duhet të shprehet qartë në termat e referencës dhe specifikimet teknike,
të cilat duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e
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prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë
kandidatëve e ofertuesve. Duke qënë se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet
që operatori ekonomik zotëron 5 sisteme radioalarmi, nga shqyrtimi i specifikimeve teknike dhe
termave të referencës të hartuara nga ky autoritet, nuk rezulton të jetë dhënë ndonjë informacion
lidhur me përdorimin e sinjaleve të alarmit në sasinë e kërkuar, gjë e cila nuk gjen pasqyrim as në
zërat e shpenzimeve sipas formularit të ofertës.
Për këtë qëllim, njësia e prokurimit pranë autoriteti kontraktor, e cila në mbështetje të nenit 57 të
Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, duhet të marrë masa për modifikimin e kriterit në fjalë, duke
arsyetuar dhe argumentuar ndryshimin, ashtu sikurse përcaktohet në nenin 61 (“Hartimi dhe
publikimi i dokumenteve të tenderit”), të të njëjtit vendim.
Pra pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.10. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k se: “[...]kërkesa
e mësipërme për “...3 copë motorra” është një kërkesë tërësisht e ekzagjeruar dhe në
disproporcion me objektin e tenderit. Përsa kohë operatori ekonomik disponon automjete
mjaftueshëm për të realizuar kontratën me sukses, kërkesa për motorra është kërkesë e
panevojshme. Përsa më sipër këkojmë heqjen e kriterit”, Komisioni i Prokurimit Publik i qëndron
gjykimit të dhënë në pikën III. 3. të arsyetimit të mësipërm.
III.11. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k se: “Në
Dokumentat Standarte të Tenderit është përcaktuar: Tek shtojca 1 “Formulari i ofertës” është
përcaktuar koeficienti 5 punonjës për vendrojen me tre turne dhe 1.15 roje për vendrojen me një
turn. Tek shtojca 11 është përcaktuar koeficienti 4.98 roje për vendrojen me tre turne dhe 1.66
për vendrojen me një turn. Përsa më sipër kërkojmë të përcaktohen saktë koeficientët për të mos
lënë vend për keqinterpretim që të gjithë operatorët të jenë të qartë dhe të paraqesin ofertat e tyre.
Si përfundim kërkojmë të saktësohet se cili koeficient do të jetë për vendrojen me tre turne dhe për
vendrojen me një turn, duke iu referuar edhe rekomandimit përkatës për koeficientët”, Komisioni
i Prokurimit Publik vëren se:
III.11.1. Në shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, të dokumentave të tenderit është parashikuar:
1
2
3
4
5
6
Nr

Përshkrimi i Shërbimeve
7 vend –roje me 3 turne
( 5punonjes ne turn)
1vend –roje me 1 turn
(1.15 punonjes ne turn)

Sasia(nr. i
muajve)
12 muaj

Çmimi Njësi (
per 1 muaj)

Çmimi Total

Afati
17.01.2018 31.12.2018

Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total
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Sqarime:
3.
Ne cmim te jene te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon
kuadri ligjor ne lidhje me licensat, uniformat, paisjen me arme dhe radiomarres,
pagat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje
me tre turne.
4.
Bashkelidhur formularit te çmimit te ofertes te paraqitet preventivi per nje roje dhe 1
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët
Ekonomikë duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në analizen e kostos mujore
të kryerjes së shërbimit.
Përllogaritja për 7 vend-roje me 3 turne per Vitin 2018
Nr.
1
2
3
4

Emërtimi

Vlera (Lek)

Shpenzime për pagë bazë
Shtesë mbi pagë për turnin II
Shtesë mbi pagë për turnin III
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore
Totali i shpenzimeve për një roje/muaj
Totali i shpenzimeve për një vend-roje/muaj (7 roje)
Përllogaritja për 1 vend-roje me 1 turn për Vitin 2018

Nr.

Emërtimi

Vlera (Lek)

1
2

Shpenzime për pagë bazë
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore
Totali i shpenzimeve për një roje/muaj



Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke
pasqyruar te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, datë
3.5.2017,” Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë
12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për
Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet
4.98 (Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore . Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës
shërbimi).
Dite mesatare ne muaj (per efekt te llogaritjes se ofertes) 30.41 dite/muaj
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e
preventivit (si psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore, kostot
e armatimit, mirëmbajtjes, municionit, etj.), rezultojnë të jenë nën kufirin minimal ligjor të
lejuar, do të skualifikohen.
Llogaritja e zerave te mos kalojë dy shifrat pas presjes dhjetore.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek ( e kërkuar ne dokumentat e tenderit )
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III.11.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” është kërkuar realizimi i shërbimit
si vijon:
“Shërbimi që kërkohet:
“Sherbimi me roje private” ne SU “Shefqet Ndroqi” Tirane –
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat
12 muaj.
Afatet e ekzekutimit: 12 muaj ( i parashikuar)
Vendndodhja e sherbimit: SU “Shefqet Ndroqi” Tiranë.

III.11.3. Në datën 17.01.2018 dhe 19.01.2018 autoriteti kontraktor ka bërë modifikimin e
dokumentave të tenderit në SPE, nëpërmjet një shtojce, duke sqaruar si më poshtë:
“Sqarim:
Ju sqarojmë se tek shtojca 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” është me koeficient 4.98 roje
për një vendroje me tre turne dhe 1.66 për vendrojen me një turn.”
III.11.4. Përsa më siëpr Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se ka mospërputhje midis të
dhënave për numrin e rojeve për vendroje sipas Formularit të Ofertës me të dhënat e përcaktuara
në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” ku në rastin e parë numri i rojeve në
vendrojen me tre turne është 5 dhe në vendrojen me një turn është 1.15, ndërsa në shtojcën 11 ky
informacion është dhënë 4.98 roje në vendrojen me tre turne dhe 1.66 roje në vendrojen me një
turn. Autoriteti kontraktues është organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, në përputhje
me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi ndaj dhe hartimi i dokumentave të tenderit është lënë nën
përgjegjësinë e autoritetit kontraktues, me qëllim përftimin e ofertës më të mirë ekonomike. Në
rastin konkret informacioni është kontradiktor, duke krijuar konfuzion tek ofertuesit lidhur me
përgatitjen e oferave të tyre ekonomike. Për këtë arsye, autoriteti kontraktor duhet të bëjë
modifikimin e dokumentave të tenderit lidhur me formularin e ofertës, duke përcaktuar saktë
numrin e rojeve në vendrojet me tre turne dhe një turn, sikurse është parashikuar në shtojcën 11
“Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”.
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, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
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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 “Ernisa S” sh.p.k për procedurën e
prokurimit “Marrëveshje kuadër” me Nr.REF-39755-01-04-2018 me objekt: “Shërbimi
me roje private”, me fond limit 21.353.664,72 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar
në datën 29.01.2018 nga autoriteti kontraktor Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” Tiranë.
2. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k.
3. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e
mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të verë 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 “Ernisa S” sh.p.k dhe operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Nr.80 Prot;
Nr.84 Prot;

Date 19.01.2018
Date 22.01.2018

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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