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Në mbledhjen e datës 19.02.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e kritereve për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për
propozime” me referencë Ref-21768-01-15-2016 me objekt:
“Shërbimi privat i ruajtjes fizike të godinës së Ministrisë së
Energjisë dhe Industrisë”, me fond limit 3.523.499 lekë pa TVSH,
i parashikuar për t’u zhvilluar në datë 04.02.2016 nga autoriteti
kontraktor, Ministria e Energjisë dhe Industrisë.

Ankimues:

“SSX” sh.p.k
Rruga “5 Maji” brenda ish-Ndërmarrjes Kimike, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1001, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, 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.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 15.01.2016 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozime” me referencë Ref-21768-01-15-2016 me objekt: “Shërbimi
privat i ruajtjes fizike të godinës së Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë”, me fond limit
3.523.499 lekë pa TVSH, i parashikuar për t’u zhvilluar në datë 04.02.2016 nga autoriteti
kontraktor, Ministria e Energjisë dhe Industrisë.
II.2. Në datën 21.01.2016 operatori ekonomik “SSX” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor ku ka kërkuar ndryshimin e kërkesve për kualifikim të dokumentave të tenderit të
publikuara nga autoriteti kontraktor.
II.2.1 Në datën ankimimin drejtuar autoritetit kontraktor nuk rezulton të ketë marrë kthim
përgjigje.
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II.3. Në datën 27.01.2016 operatori ekonomik “SSX” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në Komisionin
e Prokurimit Publik, ku ka kërkuar ndryshimin e kërkesve për kualifikim të dokumentave të
tenderit të publikuara nga autoriteti kontraktor si më poshtë:
1. Kërkojnë heqjen e kriterit: “Lidhur me gadishmërine teknike të sistemit të
radiokomunikimit te salles operative operatori ekonomik duhet të paraqesë “Kontratën e
mirëmbatje së sallës operative në gadishmëeri” për 3 mujorin e fundit, të lidhur para
noterit me një operator të kesaj fushe (Mirembatjtes salla ndërlidhje radiokomunikimi).
Kontrata të vertetohet me pagesat periodike dhe fatura t.v.sh per tre-mujorin e fundit, ose
të kete te punesuar në stafin teknik një inxhinier telekuminikacioni i cili garanton
sistemin e radiokomunikimit që do të nevojiten për mbarevajtjen e sigurimit të godinës
për gjatë gjithë kohës së zbatimit të kontratës. Për këtë inxhinier telekuminikacioni të
paraqitet kontrata e punes për të gjithë vitin 2016 dhe të shoqëruar me diploma dhe
dokumenta te tjera si CV, certifikata mirembatje radiokomunikimi. Kërkojmë heqjen e
këtij kriteri në lidhje me mirëmbajtjen e qëndrës së kontrollit dhe inxhinierit
elektronik/telekomunikacionit. Në objektin e prokurimit nuk përfshihet shërbimi I
verifikimit të sinjaleve të alarmit. Në praktitë, mirëmbajtja e qëndrave të kontrollit bëhet
vetëm kur ndosh defekti. […]. Kërkesa pë ring elektronik është e tepërt. Qëndrat e
kontrollit certifikohen nga DPQ Tiranë dhe në të thuhet seqendra e kontrollit gjendet e
gatshme për kryerjen e detyrës së drejtimit, mbikqyrjes dhe menaxhimit të veprimtarisë
së sigurisë fizike. Pra mjafton akt miratimi i lëshuar nga DPQ Tiranë për qendrën e
kontrollit. Sa më sipër ky kriter bie ndesh me nenin 1 e 2 të LPP-së duke qenë se kufizon
konkurrencën e lirë dhe të ndërshme dhe është diskriminues.
2. Së dyti kërkojmë sqarim ne lidhje me numrin e punonjësve për cdo vendroje në mënyrë
që të hartojmë saktë ofertën ekonomike.
II.4. Nëpërmjet shkresës me nr. 912/1 prot., datë 08.02.2016, protokolluar me tonën 125/2 datë
08.02.2016 është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit
ekonomik ankimues.
Ndër të tjera bashkalidhur dokumentacionit është dhe kthim përgjigje drejtuar operatorit
ekonomik “SSX” sh.p.k me nr. 589/1 Prot, datë 28.01.2016.
1. Përsa i përket pikës së parë, operatori ekonomik, jo vetëm duhet të ketë sallë operative
ose qendër kontrolli e cila duhet të jetë në kontroll për gjatë gjithë vitit të zbatimit të
kontratës, por duhet të paraqesë dhe aktin e miratimit të qendrës së kontrollit. AKti I
miratimit tregon se kjo qendër është ndërtuar ne perputhje me kërkesat teknike dhe
ligjore dhe mund të kryejë mbikqyrjen dhe menaxhimin e veprimtarisë së sigurisë teknike.
Dokumenti “akti i miratimit” nuk ka asnjë të dhën ëtjetërqë lidhet me mirëmbajtjen ose
garanton mirëfunksionimin e qendrës së kontrollit përgjatë gjithë kohs së zbatimit të
kontratës. Autoriteti ka kërkuar që Lidhur me gadishmerine teknike të sistemit të
radiokomunikimit te salles operative operatori ekonomik duhet te paraqese “Kontraten e
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mirembatje së sallës operative ne gadishmeri” për 3 mujorin e fundit, të lidhur para
noterit me një operator të kesaj fushe (Mirembatjtes salla ndërlidhje radiokomunikimi).
Kontrata të vertetohet me pagesat periodike dhe fatura t.v.sh per tre-mujorin e fundit, ose
të kete te punesuar në stafin teknik një inxhinier telekuminikacioni i cili garanton
sistemin e radiokomunikimit që do të nevojiten për mbarevajtjen e sigurimit të godinës
për gjatë gjithë kohës së zbatimit të kontratës. Për këtë inxhinier telekominikacioni të
paraqitet kontrata e punes për të gjithë vitin 2016 dhe të shoqëruar me diploma dhe
dokumenta te tjera si CV, certifikata mirembatje radiokomunikimi”.
Ky kusht në gjykimin e KVO-së nuk është aspak diskriminues pasi lidhet ngushtë më
objektin e prokurimit. OE i kërkohet që pajisjet të jenë funksionale gjatë gjithë kohës së
realizimit të kontratës. Pra pajisjet duhet të jenë në gjendje pune gjatë gjithë kohës. Me
këtë arsyetim është kërkuar mirëmbajtja ose gadishmëria e sallës operative gjatë gjithë
kohës së zbatimit të kontratës.
Qendra e kontrollit sipas parashikimeve në pikën nr. 3, të nenit 22 të ligjit 22/2014 po r
dhe kreut V, shkronjës B pika 4/f, të udhëzimit nr. 157, datë 1.4.2015 [...], duhet të
veprojë 24 orë në ditë. Sipas këtij përcaktimi operatorëte ekonomik jo vetëm duhet të
kenë të punësuar një inxhinier telekomunikacioni i cili të garantojë pajisjet e sistemit të
radiokomunimikit por duhet të kenë punësuar një staf teknik i cili duhet të punojë me 3
turne. Pra operatorëve iu është dhënë si alternativë.
2. Lidhur me pikën e dytë për përcaktimin e numrit të rojeve për vendroje, AK ka
përcaktuar orarin e vendrojeve dhe specifikimet e tyre. AK nuk ka detyrim të bëjë
përllogaritjet e ofertave të operatorëve ekonomik si dhe të vendosë për numrin e rojeve
për vendroje.
III
Komisioni i Prokurimit Publik

pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendmin e operatorit ekonomik “SSX” sh.p.k për heqjen e kriterit të
përcaktuar në pikën 4/g të Kapacitetit Teknik, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se:
III.1.1 Në dokumentet e tenderit, tek shtojca 7 tek Kapaciteti teknik, publikuar nga ana e
autoritetit kontraktor kërkohet pika 4/f/g është përcaktuar:
f- “Operatori ekonomik të ketë ne funksionim Qender Kontrolli (Salle Operative) me grup tëe
gatshëm për përballimin e situatave emergjence si dhe paisje për system-radiokomunikimi dhe
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alarmi, e paisur me radiondërlidhje, që do të nevojiten për mbarëvajtjen e sigurimit të godinave
të drejtorisë. Salla Operative me grup të gatshëm dhe funksionimi i saj të vërtetohet me vërtetim
nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për vitin 2016.
g- Lidhur me gadishmërinë teknike të sistemit të radiokomunikimit të sallës operative operatori
ekonomik duhet të paraqesë “Kontratën e mirëmbatje së sallës operative në gadishmëri” për 3
mujorin e fundit, të lidhur para noterit me një operator të kesaj fushe (Mirëmbatjtes salla
ndërlidhje radiokomunikimi). Kontrata të vertetohet me pagesat periodike dhe fatura t.v.sh per
tre-mujorin e fundit, ose të ketë të punësuar në stafin teknik një inxhinier telekuminikacioni i cili
garanton sistemin e radiokomunikimit që do të nevojiten për mbarëvajtjen e sigurimit të godinës
për gjatë gjithë kohës së zbatimit të kontratës. Për këtë inxhinier telekominikacioni të paraqitet
kontrata e punes për të gjithë vitin 2016 dhe të shoqëruar me diploma dhe dokumenta te tjera si
CV, certifikata mirembatje radiokomunikimi”

III.1.2 Kriteri i sipërcituar referuar shtojcës së publikuar nga autoriteti kontraktor ka ndryshuar si
më poshtë:
Lidhur me gadishmërinë teknike të sistemit të radiokomunikimit të sallës operative operatori
ekonomik duhet të paraqesë “Kontratën e mirëmbatje së sallës operative në gadishmeri” për 3
mujorin e fundit, të lidhur para noterit me një operator të kësaj fushe (Mirëmbatjtës salla
ndërlidhje radiokomunikimi). Kontrata të vërtetohet me pagesat periodike dhe fatura t.v.sh për
tre-mujorin e fundit, ose të ketë të punësuar në stafin teknik një inxhinier telekuminikacioni
/elektronikë/ informatikë / teknolog i cili garanton sistemin e radiokomunikimit që do të nevojiten
për mbarevajtjen e sigurimit të godinës për gjatë gjithë kohës së zbatimit të kontratës. Për këtë
inxhinier telekuminikacioni / elektronikë/ informatikë / teknolog të paraqitet kontrata e punës për
të gjithë vitin 2016 dhe të shoqëruar me diploma dhe dokumenta të tjera si CV, certifikata
mirëmbatje radiokomunikimi.
III.1.3 Në nenin 20, të ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” tek “Kompetencat
mbikëqyrëse” pika 1. Strukturat e Policisë së Shtetit kanë këto kompetenca për mbikëqyrjen e
veprimtarisë së SHPSF-së: a) kryejnë monitorimin, nëpërmjet dokumentacionit, për aktivitetin e
shoqërive të sigurisë fizike.
III.1.4 Në nenin 22 të ligjit nr. 75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”, “Qendra e
kontrollit të Shpsf-së” përcaktohet se: 1. Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të
sigurisë fizike, në çdo njësi administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli,
ku të tregohet adresa e saj fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e shoqërisë. 2.
Qendra e kontrollit të shërbimit kryen detyrat e drejtimit, mbikëqyrjes dhe menaxhimit të
veprimtarisë së sigurisë fizike. 3. Qendra e kontrollit duhet të jetë e pajisur me mjetet e
ndërlidhjes, komunikimit e vëzhgimit dhe të veprojë 24 orë në ditë.
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III.1.5 Ndërkohë që në udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të
sigurisë fizike”, pika B/7. “Qendra e kontrollit” përcaktohet:
“Miratimi i qendrës së kontrollit të SHPSF-ve bëhet me komision nga sektori i rendit publik i
Drejtorisë së Policisë Vendore. Në aktin e miratimit bashkëlidhur vendoset lista e
dokumentacionit dhe e pajisjeve të mëposhtme”
III.1.6 Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor
për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet
dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin
dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion
realizimit me sukses të kontratës. Për autoritetin është e rëndësishme të vërtetojë se operatori
ekonomik disponon kapacitete teknike.
III.1.7 Lidhur me kriterin për gadishmërinë teknike të qendrës së kontrollit, që operatorët
ekonomikë ankimues duhet të paraqesin “Kontratën e mirembatje së sallës operative në
gadishmëri” për 3 mujorin e fundit, të lidhur para noterit me një operator të kesaj fushe
(Mirembatjtes salla ndërlidhje radiokomunikimi). Kontrata të vertetohet me pagesat periodike
dhe fatura t.v.sh per tre-mujorin e fundit, kjo kërkesë bie në kundërshtim me bazën ligjore të
sipërcituar. Është kompetencë e DPQ përkatëse për kontrollin dhe miratimin e qendrës së
kontrollit.
Miratimi i qendrës së kontrollit të SHPSF-ve bëhet me komision nga sektori i rendit publik i
Drejtorisë së Policisë Vendore. Në aktin e miratimit bashkëlidhur vendoset lista e
dokumentacionit dhe e pajisjeve të mëposhtme.
Kriteri i sipërcituar bie dhe në kundërshtim me nenin 1 dhe 2 të LPP-së qëllimi i të cilit është të
rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet
kontraktore, të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedural, të
nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, të nxisë
konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë, të sigurojë një trajtim të barabartë dhe
jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit
publik, të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Gjithashtu lidhur dhe me kërkesën e autoritetit kontraktor ose të ketë të punësuar në stafin teknik një
inxhinier telekuminikacioni /elektronikë/ informatikë / teknolog i cili garanton sistemin e
radiokomunikimit që do të nevojiten për mbarevajtjen e sigurimit të godinës për gjatë gjithë kohës së
zbatimit të kontratës, duke qenë se në rastin konkret kemi të bëjmë me kontrata shërbimi, kërkesa për
zotërimin e stafit teknik […] nuk është e nevojshme dhe nuk i shërben qëllimit për të cilin kjo
kërkesë është vendosur pasi, kjo kërkesë kufizon numrin e shoqërive pjesëmarrëse të cilat nuk
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zotërojnë staf teknik të përhershëm por që kanë mundësinë ta sigurojnë këtë staf, duke lidhur
kontrata pune me afat sa afati i shërbimit të kontratave objekt prokurimi.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, vendosja e kërkesës së sipërcituar është i ekzagjeruar
dhe jo në përpjestim me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Kërkesat për
kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël
dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik.
Përsa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k. se autoriteti
kontraktor nuk ka përcaktuar numrin e rojeve për secilën vendroje Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.2.1 Në shtojcë 9 të dokumentave të tenderit publikuar nga autoriteti kontraktor, shërbimi që
kërkohet është “Shërbim i ruajtjes së godinës me roje civilë për Ministrinë e Energjisë dhe
Industrisë” për vitin 2016, Shërbimi është planifikuar të realizohet me (1) një vend roje me orar
të plotë dhe nje vend roje me orar të reduktuar nga ora 08 deri në orën 20.00 (Pra gjysëm vend
roje).
Vend roja me orar të plote do te jete porta në hyrjen për administratën e MEI-it, Godina nr.1
dhe parkimi i automjeteve në anën e pasme të godinës dhe vend roja tjeter porta në hyrjen VIP
(krahu i majtë i godinës) dhe parkimi i automjeteve të Kabinetit të Ministrit në këtë krah do te
kete sherbim vetem per 12 ore në orarin nga ora 08.00 deri ne oren 20.00.
Kohezgjatja: 2 muaj ose 60 dite
Operatorët Ekonomikë duhet të plotësojnë ofertat e tyre duke patur parasysh kërkesat dhe fondin
limit të përcaktuar në tabelën e dokumentave standarte të tenderit:
Sherbimi në vendrojën me orar të plotë do të kryhet për 24 ore, me 3 turne, cdo 8 ore nga dita e
Hënë deri ditën e Diel, shërbimi do të jetë 24 orë. Gjithashtu ditën e shtunë dhe të diel si dhe
festat zyrtare shërbimi do të kryhet pa ndërprerje 24 orë.
Shërbimi në vend rojën me orar të reduktuar do të kryhet për 12 me turnë për cdo 8 orë nga dita
e Hënë deri ditën e Diel, shërbimi do të jetë 12 orë. Gjithashtu ditën e shtunë dhe të diel si dhe
festat zyrtare shërbimi do të kryhet pa ndërprerje 12 orë.
III.2.2 Gjithashtu autoriteti kontraktor ka përcaktuar dhe shtojcën publikuar me ndryshimet të
dokumentave të tenderit:
Shenim:
Bashkëlidhur ofertës cdo operator ekonomik krahas formularit të cmimit të ofertës do të
plotësojë dhe tabelat e mësipërme si dhe do të paraqesë dhe një analizë të hollësishme mbi
mënyrën e llogaritjes së zërave kryesore të shpenzimit paga, shtesa mbi page, sigurimet
shoqërore, armatim etj.
Në llogaritjen e ofertës, duhet të kenë parasysh dhe pasqyrojnë elementet më të domosdoshëm të
strukturës së kostos: pagat dhe shtesat mbi page, numrin e rojeve, sistemin e pandërprere të
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punës, ditet kalendarike, ligjet, vendimet dhe udhezimet ne fuqi ne lidhje me pagen baze
minimale mujore, llogaritjen e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore, shtesat mbi page per
turnet e dyta dhe te treta menyren e pageses se tyre sipas Kodit te Punes dhe Ligjit Nr. 75/2014
“Për Shërbimin Privat Të Sigurisë Fizike”. (Ne menyre qe te mundesohet verifikimi i vlerave
minimale nese jane ne perputhje me aktet ligjore e nenligjore ne fuqi, krahas tabelave te
mesiperme duhet te paraqitet dhe analiza e kostos). Autoriteti kontrator do te skualifikoje te
gjithe operatoret qe kane paraqitur vlerat e zerave te lartpermendur ne kundershtim me
legjislacionin ne fuqi.
Ofertat nen koston ligjore te perllogaritjes se cmimit do te konsiderohen te pavlefshme.
Në shtojcën 12 Shërbimi dhe Grafiku i lëvrimit përcaktohet se:
Shërbimi që kërkohet:
Një vend roje e plote e cila do te jete porta në hyrjen për administratën e MEI-it, Godina nr.1
dhe parkimi i automjeteve në anën e pasme të godinës dhe vend roja tjeter porta në hyrjen VIP
(krahu i majtë i godinës) dhe parkimi i automjeteve të Kabinetit të Ministrit në këtë krah do te
kete sherbim 12 ore vetem per orarin nga ora 08.00 deri ne oren 20.00.
Kohezgjatja e kontrates sipas parashikimit: 9 muaj e 17 shtatembedhjete ditë.
Afatet e ekzekutimit:
9 muaj e 17 shtatembedhjete ditë.
III.2.3. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46,
pika 3 përcaktohet: “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë
pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në
rregullat e prokurimit publik.”
III.2.4. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23,
përcaktohet: “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.”
III.2.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, numri i rojeve që nevojiten për kryerjen e
shërbimit të kërkuar nga autoriteti kontraktor, në një vendroje, është tregues i nevojshëm për
operatorët ekonomikë për përgatitjen e ofertave ekonornike, por i nevojitet edhe Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave për krahasimin e ofertave, nisur nga kosto për një roje pasi,
mospërcaktimi i saktë i numrit të rojeve dhe vendrojeve do të sillte konfuzion në mënyrën e
ofertimit nga ana e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, të cilët, do të ofertonin duke i
përllogaritur ofertat e tyre ekonomike me numër të ndryshëm rojesh, e rrjedhimisht në
kundërshtim me nenet 1 dhe 2 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “SSX” sh.p.k. qëndron.
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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
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “SSX” sh.p.k, për
procedurën e prokurimit me “Kërkesë për propozime” me referencë Ref-21768-0115-2016 me objekt: “Shërbimi privat i ruajtjes fizike të godinës së Ministrisë së
Energjisë dhe Industrisë”, me fond limit 3.523.499 lekë pa TVSH, i parashikuar për
t’u zhvilluar në datë 04.02.2016 nga autoriteti kontraktor, Ministria e Energjisë dhe
Industrisë.
2. Autoriteti kontraktor, të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
“SSX” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 125 Protokolli; Datë 01.02.2016

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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