VENDIM
K.P.P. 624/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 25.09.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së lidhur me skualifikimin e
operatorit ekonomik “Siguria” shpk në procedurën e prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me Nr. REF-77017-06-28-2018, me
objekt “Shërbimi i rojeve private për ruajtjen e ambienteve të
Ministrisë së Kulturës dhe të ambienteve rrethuese të saj”–
Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit
3.035.535,94 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 09.07.2018, nga
autoriteti kontraktor, Ministria e Kulturës, Tiranë.
Gjithashtu ankimuesi “Siguria” shpk kërkon gjithashtu rishikimin
e ligjshmërisë të kësaj procedure për efekt të mosrespektimit të
afateve ligjore të zhvillimit të saj.

Autoriteti kontraktor:

Ministria e Kulturës, Tiranë.
Adresa: Rr. “Aleksandër Moisiu”, nr. 76, ish Kinostudio
“Shqipëria e Re”, Tiranë.

Ankimues

“Siguria” shpk
Rruga “Frederik Shiroka”, Njësia Bashkiake Nr.7, Godina
nr.14 (Ish-Shtëpia Botuese “8-Nëntori”), Tiranë.
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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”, i ndryshuar; Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimueit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatori ekonomik ka prima facie interes në këtë
procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në Ligjin Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 29.06.2018 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr. REF-77017-06-28-2018, me objekt “Shërbimi i
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rojeve private për ruajtjen e ambienteve të Ministrisë së Kulturës dhe të ambienteve rrethuese të
saj”– Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 12 muaj”, me fond limit 3.035.535,94 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 09.07.2018
nga autoriteti kontraktor, Ministria e Kulturës, Tiranë.
II.2 Në datën 16.07.2018, autoriteti kontraktor ka bërë vlerësimin e procedurës së prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët
referuar dokumentacionit të ankimuesve, kanë paraqitur ofertat ekonomike, përkatësisht:
1. “Arbana” sha
2. “Leksi Security” shpk
3. “Safe” shpk
4. “Oktapus 1 Security” shpk
5. “Dea Security” shpk
6. “Toni Security” shpk
7. “Çullhaj” shpk
8. “Oktapus” shpk
9. “SSX” shpk
10. “Trezhnjeva” shpk
11. “Dajti” shpk
12. “Siguria” shpk
13. “Eurogjici Security” shpk
14. “Nazeri 2000” shpk
15. “RES 03” shpk
16. “Ballazhi” shpk
17. “Myrto Security” shpk
18. “Anakonda Security” shpk
19. “Conspiration-Metropol” shpk
20. “Ales” shpk
21. “Aulona Pol 1” shpk
22. “Start 2000” shpk

2.915.926,44
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,94
2.915.926,94
2.991.840,17

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar

II.3. Në datën 16.07.2018 operatori ekonomik “Siguria” shpk është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave, si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyen si më
poshtë vijon:
“Mungon një vërtetim i lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore, i cili duhet të përmbajë të
dhëna për listën emërore të punonjësve të shërbimit të çertifikuar, vlefshmërinë e këtyre
çertifikatave (datën e çertifikimit/ datën e lëshimit), si edhe afatin e vlefshmërisë së kësaj
çertifikate.”.
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“Mungon një vertetim për sigurimet shoqërore për muajin maj 2018 (muaji i fundit nga data e
zhvillimit të tenderit), si edhe listëpagesa e muajit maj 2018.”.
II.4. Në datën 20.07.2018, operatori ekonomik “Siguria” shpk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor ku kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e ofertës së
paraqitur prej tij, duke kërkuar kualifikimin e ofertës, si dhe rishikimin e ligjshmërisë të kësaj
procedure në mënyrë të përmbledhur me argumentet si më poshtë vijon:
Sh.p.s.f “Siguria” sh.p.k u njoh në faqen zyrtare të Agjencisë të Prokurimit Publik
www.app.gov.al me njoftimin e klasifikimit të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën
e prokurimit publik me objekt “Shërbimi i rojeve private për ruajtjen godinës së Ministrisë së
Kulturës dhe të ambienteve rrethuese të saj”, i organizuar nga autoriteti kontraktor Ministria e
Kulturës, Tiranë. Duke marrë shkas nga skualifikimi i shoqërisë tonë “Siguria” shpk në
kundërshtim me rregullat e miratuara të prokurimit publik dhe të një shkelje në fazën e
publikimit të kësaj procedure, e cila mban si datë publikimi datë 29.06.2018 dhe më pas është
hequr nga sistemi prokurimeve elektronike dhe është ripublikuar në datë 02.07.2018, ndërkohë
që koha e zhvillimit të procedurës nuk është ndryshuar, duke vajtur në kundërshtim me LPP ku
procedurat “Kërkesë për Propozim” nga data shpalljes deri në zhvillim duhet të kenë një afat 10
ditor.
Në mbështetje të nenit 63, të LPP, po ju dërgojmë këtë ankesë, duke shpjeguar sa më poshtë
vijon:
1. Autoriteti kontraktor në datën 16.07.2018
ekonomikë si më poshtë:
1. “Arbana” sha
2. “Leksi Security” shpk
3. “Safe” shpk
4. “Oktapus 1 Security” shpk
5. “Dea Security” shpk
6. “Toni Security” shpk
7. “Çullhaj” shpk
8. “Oktapus” shpk
9. “SSX” shpk
10. “Trezhnjeva” shpk
11. “Dajti” shpk
12. “Siguria” shpk
13. “Eurogjici Security” shpk
14. “Nazeri 2000” shpk
15. “RES 03” shpk

ka publikuar njoftimin e klasifikimit të operatorëve
2.915.926,44
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
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16. “Ballazhi” shpk
17. “Myrto Security” shpk
18. “Anakonda Security” shpk
19. “Conspiration-Metropol” shpk
20. “Ales” shpk
21. “Aulona Pol 1” shpk
22. “Start 2000” shpk

2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,45
2.915.926,94
2.915.926,94
2.915.926,45

lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë
lekë

skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar

2. Po në datën 16.07.2018, autoriteti kontraktor na njofton se skualifikimi i shoqërisë tonë ka si
argumenta:
“Mungon një vërtetim i lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore, i cili duhet të përmbaje të
dhëna për listën emërore të punonjësve të shërbimit të çertifikuar, vlefshmërinë e këtyre
çertifikatave (datën e çertifikimit/ datën e lëshimit), si edhe afatin e vlefshmërisë së kësaj
çertifikate. Mungon një vërtetim për sigurimet shoqërore për muajin maj 2018 (muaji i fundit
nga data e zhvillimit të tenderit), si edhe listëpagesa e muajit maj 2018.”.
3. Sqarojmë autoritetin kontraktor se për sa i përket arsyes së parë të skualifikimit në respekt të
kërkesës tuaj kemi dorëzuar vërtetimin e lëshuar nga DVP Tiranë Nr 249/32, datë 04.06.2018, i
cili është organi kompetent për evidentimin e kontrollin e veprirntarisë së shpsfv-ve. Gjithashtu
bashkangjitur janë çertifikatat e punonjësve të shërbimit me emër e mbiemer të vlefshme sipas
nenit 5, pika 5, të Ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” me një numër
punonjësish që e tejkalon disa herë kërkesën tuaj. Për këtë arsye gjykojmë se konstatimi i KVOsë është diskriminues dhe në kundërshtim me nenin 46, të LPP dhe nenin 5, pika 5, të Ligjit
75/2014.
Për sa i përket listës emërore sqarojmë se duke filluar nga data 01.04.2018, DVP Tiranë nuk e
lëshon më këtë listë për vetë faktin se shumë autoritete kontraktore kanë abuzuar pikërisht me
këtë listë, duke penalizuar operatorët edhe pse këta të fundit e tejkalojnë disa herë me kapacitete
kërkesat e autoriteteve kontraktore, sic është dhe rasti ynë me autoritetin në fjalë. Ndaj gjykojmë
se në raste të tilla autoriteti kontraktor duhet të kërkonte informacion e më pas të kryente
skualifikimin e operatorit ekonomik “Siguria” shpk me nje argument jo ligjor duke ju theksuar
se dokumenti i dorëzuar nga ana jonë është i formatit të miratuar dhe lëshuar nga organet
kompetente.
Për sa më lart kërkojmë korrigjimin e shkeljes së kryer nga KVO-ja dhe kualifikimin e shoqërisë
“Siguria” shpk.
4. Sqarojmë autoritetin kontraktor për sa i përket arsyes së dytë të skualifikimit, pasi ju keni
kërkuar në DST:
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Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për tre muajt e fundit
nga data e zhvillimit të tenderit shoqëruar me listëpagesat e sigurimeve shoqërore (formularët
E-sig 025a). Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 7 punonjës të siguruar në muaj, 5
punonjës shërbimi roje, si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin.
Ju kemi dorëzuar dokumentacionin ligjor në të cilin shprehet qartë se nuk kemi detyrime ndaj
organeve tatimore si për taksat ashtu dhe për sigurimet shoqërore bashkangjitur dhe
listëpagesat përkatëse. Shpreheni se duhej të dorëzonim dhe muajin maj 2018.
Ju sqarojmë se në neni 23, pika 1, të LPP shprehimisht thuhet: “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 mënvrë 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.”.
Pra në rast se autoriteti kontraktor kërkonte muajt mars, prill dhe maj duhej të shprehej në DST
ashtu siç parashikohet në ligj dhe jo të publikonte një kriter apriori, duke mos shprehur qartë
periudhën e kërkuar.
Në gjykimin tonë ky kriter është vendosur qëllimisht, pikërisht për të vënë në konfuzion
operatorët ekonomikë pjesëmarrës, standart i cili është totalisht në anë të kundërt me frymën dhe
qëllimin e LPP.
Për sa më lart, kërkojmë korrigjimin e shkeljes së kryer nga KVO-ja dhe të kualifikojë shoqërinë
“Siguria” shpk.
5. Në përfundim siç theksuam dhe në fillim të kësaj ankese kjo procedurë është publikuar në datë
29.06.2018, ndërkohë që një ditë më pas është hequr nga SPE dhe është ripublikuar në datë
02.07.2018. E përmendim këtë fakt, pasi data e mbylljes së ofertave ishte parashikuar në dt.
09.07.2018, duke mos respektuar afatin 10-ditor për procedurat “Kërkese për propozim”, datë e
cila cënon ligjshmërinë e kësaj procedure dhe po ti referohemi L.P.P është shkak për anullim të
saj.
Për këto arsye dhe në zbatim të Ligiit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin publik”, i
ndryshuar dhe V.K.M. nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, kërkoimë:
1. Shqyrtimin dhe marrjen parasysh të ankesës tonë.
2. Pezullimin e të gjithë hapave të mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
3. Kualifikimin e operatorit ekonomik “Siguria” shpk.
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4. Rishikim të ligjshmërisë të kësaj procedure për efekt të mos respektimit të afateve ligjore
të zhvillimit të saj.
II.5. Në datën 26.07.2018, me shkresën nr. 6032/1 prot, datë 26.07.2018, shoqëria “Siguria” shpk
është vënë në dijeni në lidhje me mosmarrjen në konsideratë të ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor me pretendimin si më poshtë:
Në përgjigje të ankimimit të bërë nga ana Juaj, me shkresën e datës 20.07.2018, protokolluar
pranë Ministrisë së Kulturës me nr. 6032 prot., datë 20.07.2018, lidhur me procesin e vlerësimit
të ofertave, të procedurës së prokurimit me objekt “Shërbimi i rojeve private për ruajtjen e
ambienteve të Ministrisë së Kulturës dhe të ambienteve rrethuese të saj” Marrëveshje kuadër
me një operator ekonomik (me afat 12 muaj), me fond limit total 3.035.535,94 (tre milione e
tridhjete e pesë mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë presje nëntëdhjetë e katër) lekë pa TVSh, Ju
bëjmë me dije se:
Me anë të shkresës së sipërcituar, Ju kërkoni kualifikimin Tuaj me arsyetimin se:
a) keni dorëzuar vërtetimin nga Drejtoria Vendore e Policisë dhe se lista emërore, duke
filluar nga data 01.04.2018, nuk lëshohet më nga DVP Tiranë;
b) kriteri për vërtetimin nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për
tre muajt e fundit nga data e zhvillimit të tenderit, shoqëruar me listëpagesat e
sigurimeve shoqërore është vendosur qëllimisht nga autoriteti kontraktor për të vënë në
konfuzion operatorët ekonomikë pjesëmarrës;
c) kërkoni anulimin e procedurës së prokurimit, për shkak se procedura është publikuar
fillimisht në datë 29.06.2018, ndërkohë që një ditë më pas është hequr nga sistemi dhe
është ripublikuar në datë 02.07.2018.
Lidhur me pikën e parë të ankesës sqarojmë se, kriteri për paraqitjen e Vërtetimit nga Drejtoria
e Policisë Vendore së bashku me listën emërore të punonjësve të shërbimit të çertifikuar është
konform Rekomandimit të Përbashkët midis Agjencisë së Prokurimit Publik nr. 15166 prot., datë
20.12.2017 dhe Komisionit të Prokurimit Publik nr. 1858 prot., datë 20.12.2017 “Mbi mënyrën e
zhvillimit të procedurës së prokurimit për shërbimin privat të ruajtjes frzike”, i ndryshuar, pika
2, paragrafi 7, si edhe Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 115/2018, datë
09.03.2018, paragrafi III.1.7.
Ju keni paraqitur Vërtetimin nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë nr. 249/32 prot., datë
04.06.2018, por ky vërtetim nuk përmban bashkëlidhur listën emërore të punonjësve të
çertifikuar.
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Lidhur me pretendimin se Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë nuk lëshon më lista emërore nga
muaji prill 2018, sjellim në vëmëndje se autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar një datë specifike
për listën emërore, prandaj, nuk kishte pengesë për të sjellë një vërtetim nga viti 2018, para
muajit prill. Gjithashtu, nga dokumentacioni i paraqitur nga operatorë e tjerë pjesëmarrës
rezulton se disa prej tyre kanë paraqitur vërtetimin nga Drejtoria e Policisë Vendore Tiranë, së
bashku me listën emërore të cilat janë marrë gjatë muajit prill 2018.
Gjithashtu, theksojme se, nëse kishte pretendime të tilla për vërtetimin e Drejtorisë Vendore të
Policisë, shoqëruar me listën emërore, ankimuesi mund të kishte bërë këtë gjatë fazës së
shpalljes së tenderit, kur operatorët ekonomikë të interesuar u njohën me kriteret e përgjithshme
dhe specifike nëpërmjet Dokumenteve Standarde të Tenderit.
Lidhur me pikën e dytë të ankesës sqarojmë se, detyrimi për të paguar sigurimet shoqërore dhe
shëndetësore të muajit maj përfundon në datën 20 qershor, ndërkohë që procedura e prokurimit
me objekt “Shërbimi i rojeve private për ruajtjen e ambienteve të Ministrisë së Kulturës dhe të
ambienteve rrethuese të saj” është hapur nga autoriteti kontraktor në daten 09.07.2018,
rrjedhimisht listëpagesa e muajit maj duhet të përfshihet detyrimisht në dokumentacionet e
dorëzuara nga operatorët pjesëmarrës. Duke patur parasysh kërkesën e ligjit për deklarimin e
pagesës së sigurimeve shoqërore, rezulton se të gjithë operatorët e tjerë e kanë kuptuar qartë
kriterin e mësipërm, pasi të gjithë kanë paraqitur listëpagesën e muajit maj 2018.
Gjithashtu, theksojmë se në kriteret e kualifkimit ishte vendosur edhe “Vërtetim që konfrrmon
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që
ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”. Në këtë rast, edhe pse nuk ka patur
një specifikim të muajit që përfshihej, Ju e keni kuptuar drejtë kërkesën. Kjo, sepse ligji
parashikon qartë se kush është detyrimi i fundit i maturuar.
Në lidhje me pretendimin e tretë, nga një kontroll në Sistemin e Prokurimit Elektronik, nuk
rezulton çfarë pretendohet nga Ju. Nga ana tjetër, theksojmë se, nëse kishte pretendime të tilla
mbi pavlefshmërinë e procedurës, Ju mund të kishit bërë këtë gjatë fazës së shpalljes së tenderit
dhe jo pas përfundimit të vlerësimit të ofertave.
Duke patur parasysh sa më sipër, Ju njoftojmë se ankesa Juaj nuk pranohet.
II.6. Në datën 07.08.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Siguria” shpk ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime që ka parashtruar edhe
tek autoriteti kontraktor.
II.7. Me shkresën me nr. 6556/1 prot, protokolluar me tonën me nr. prot. 1364/2, datë
22.08.2018, me objekt “Kthim përgjigje vendimit nr.1364/1, datë 10.08.2018” është depozituar
në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor
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lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik
ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumenteve të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Siguria” shpk, mbi kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës me arsyen se: “Mungon një vërtetim për sigurimet shoqërore për muajin
maj 2018 (muaji i fundit nga data e zhvillimit të tenderit), si edhe listëpagesa e muajit maj 2018.
Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për tre muajt e fundit
nga data e zhvillimit të tenderit shoqëruar me listëpagesat e sigurimeve shoqërore (formularët
E-sig 025a). Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 7 punonjës të siguruar në muaj, 5
punonjës shërbimi roje, si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin.
Ju kemi dorëzuar dokumentacionin ligjor në të cilin shprehet qartë se nuk kemi detyrime ndaj
organeve tatimore si për taksat ashtu dhe për sigurimet shoqërore bashkangjitur dhe
listëpagesat përkatëse. Shpreheni se duhej të dorëzonim dhe muajin maj 2018.
Ju sqarojmë se në neni 23, pika 1, të LPP shprehimisht thuhet: “1.Specifikimet teknike. që
peercaktoinë karakteristikat e mallrave punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të
përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënvrë 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.”.
Pra në rast se autoriteti kontraktor kërkonte muajt mars,prill dhe maj duhej të shprehej në DST,
ashtu siç parashikohet në ligj dhe jo të publikonte një kriter apriori, duke mos shprehur qartë
periudhën e kërkuar. Në gjykimin tonë ky kriter është vendosur qëllimisht pikërisht për të vënë në
konfuzion operatorët ekonomikë pjesëmarrës, standart i cili është totalisht në anë të kundërt me
frymën dhe qëllimin e LPP.Për sa më lart, kërkojmë korrigjimin e shkeljes së kryer nga KVO-ja
dhe të kualifikojë shoqërinë “Siguria” shpk”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 8, pika 2.2.3 “Kapaciteti teknik” nga ana e autoritetit
kontraktor është përcaktuar kriteri: “[...] 3. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e
punonjësve të siguruar për tre muajt e fundit nga data e zhvillimit te tenderit shoqëruar me
listëpagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025a) . Operatori ekonomik duhet të ketë
minimalisht 7 punonjës të siguruar në muaj, 5 punonjës shërbimi roje si dhe drejtuesin teknik
dhe administratorin.”.
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III.1.2. Nga verifikimi i ofertës së operatorit ekonomik ankimues rezulton se në përmbushje të
kriterit të mësipërm në sistemin e prokurimeve elektronike është paraqitur dokumentacioni si më
poshtë:
Vwrtetim nr.7097 prot, datw 11.05.2018, lwshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore, Tiranw,
shoqwruar me listwpagesat e shoqwrisw “Siguria” shpk pwr periudhwn janar 2017 – mars
2018.
Listwpagewn e muajit prill 2018.
Vwrtetim nr.T00331945, datw 31.05.2018 “Për Kontributet e Sigurimeve Shoqërore e
Shëndetësore për Tatimpaguesin – E-Sig 02/a), lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve
Tiranë.
- Rezulton se nuk është paraqitur listëpagesa për muajin maj 2018.
III.1.3. Në nenin nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret 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
ofertë 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 26, pika 8, parashikohet si më poshtë:
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose
b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
c) dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik për të përmbushur kontratë”.
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III.1.5. Në Udhëzimin nr. 23, datë 9.12.2014 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të
Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore”, i ndryshuar, pika 4.2 dhe 4.3 përcaktohet se: “4.2
Tatimpaguesit persona juridikë dhe fizikë janë të detyruar të deklarojnë në organet tatimore
vetëm në formë elektronike të dhënat për kontributet në total dhe për çdo individ, brenda afateve
të caktuara. Deklarimi në formë elektronike përmban të dhënat e deklaratës “Listëpagesa e
kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi”
sipas rubrikave të formularit bashkëlidhur këtij udhëzimi.
4.3 Afatet e deklarimit dhe të pagesës së detyrimeve për kontributet e sigurimeve shoqërore e
shëndetësore përcaktohen bazuar ne statusin e regjistrimit të tatimpaguesve.
a) Deklarojnë dhe paguajnë çdo muaj, brenda datës 20 të muajit pasardhës:
- Tatimpaguesit persona juridikë dhe fizikë të regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar dhe për
tatimin mbi fitimin.
- Tatimpaguesit organizata jofitimprurëse, ente publike kombëtare apo vendore, fondacione të
ndryshme, organizata politike apo shoqërore, persona të tjerë juridikë të cilët nuk regjistrohen
në QKR, përfaqësi dhe ambasada të huaja, njësi të zbatimit të projekteve të veçanta dhe persona
të tjerë të ngjashëm.
b) Deklarojnë dhe paguajnë çdo tre muaj, mbi baza mujore, brenda datës 20 të muajit të parë
pas përfundimit të çdo tremujori të vitit kalendarik :
- Tatimpaguesit persona juridikë dhe fizikë të regjistruar për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e
biznesit të vogël.
- Tatimpaguesit persona fizikë të regjistruar si persona të vetëpunësuar në aktivitet tregtar apo
shërbimi ambulant në kuptim të vendimit përkatës të Këshillit të Ministrave.
- Tatimpaguesit persona fizikë kryefamiljarë që punësojnë individë si punëtorë shtëpie në kuptim
të vendimit përkatës të Këshillit të Ministrave.
Afatet e deklarimit dhe pagesës se kontributeve janë në varësi të statusit të personit që detyrohet
të paguajë kontributet dhe përcaktohen në ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003 “Për mbledhjen e
kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe Shëndetësore në Republikën e
Shqipërisë”, të ndryshuar. Deklarimi në formë elektronike i të dhënave për kontributet, sipas
përmbajtjes së rubrikave të deklaratës “Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore,
shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi” si dhe pagesa e tyre, sipas tatimpaguesve, kryhet në afatet e mëposhtme:[...]
III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, dokumentacioni i paraqitur nga operatori
ekonomik “Siguria” shpk nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit, sepse kërkesa për numrin e punëtorëve nuk përmbushet,
pasi nuk është paraqitur në sistemin e prokurimeve elektronike para hapjes së ofertave, vwrtetim
nga drejtoria tatimore pwr numrin e punonjwsve dhe listëpagesa për 3 muajt e fundit. Në
dokumentat e tenderit nga ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar kriteri për vwrtetim nga
drejtoria tatimore pwr numrin e punonjwsve dhe listëpagesat për të vërtetuar mundësinë e
disponimit të fuqisë punëtore për realizimin e kontratës së punës objekt shqyrtimi, e paraqitur kjo
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sipas formularëve standartë për 3 (tre) muajt e fundit nga data e zhvillimit tw tenderit që i
takojnë pagesat me datën e hapjes së ofertës. Nisur nga data e hapjes së ofertave, e cila është
përcaktuar data 09.07.2018, sipas përcaktimit të bërë në dokumentat e tenderit nga autoriteti
kontraktor; referuar udhëzimit nr. 23, datë 9.12.2014 “Për mbledhjen e kontributeve të
detyrueshme të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore”, sipas të cilit afatet e deklarimit dhe të
pagesës së detyrimeve për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore përcaktohen
bazuar ne statusin e regjistrimit të tatimpaguesve, janë çdo muaj, brenda datës 20 të muajit
pasardhës, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se 3 (tre) muajt e fundit nga data e hapjes së
ofertave (09.07.2018) është periudha Mars – Maj 2018, periudhë kjo e cila nuk justifikohet me
dokumentacion nga ana e operatorit ekonomik ankimues, pasi për muajin maj 2018 nuk është
paraqitur asnjë dokumentacion nga ana e ankimuesit, kjo gjithnjë në referim edhe të kërkesës së
përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit.
Gjithashtu lidhur me pretendimin tuaj se është ndryshuar data e publikimit të procedurës sërisht
dokumentacioni i dorëzuar nga ana juaj nuk e përmbush kriterin e sipërcituar, gjendja faktike dhe
juridike juaj do të vijojë të ngelet i skualifikuar nga procedura në fjalë.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin tjetër të operatorit ekonomik “Siguria” shpk, mbi kundërshtimin e
skualifikimit të ofertës së dorëzuar prej tij, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, nuk do të
merren në shqyrtim për ekonomi të procedurës administrative pasi, referuar gjykimit mësipër në
pikën III.1., gjendja faktike dhe juridike e operatorit ekonomik “Siguria” sh.p.k. do të vijojë të
ngelet e skualifikuar nga procedura në fjalë, e rrjedhimisht pa ndonjë interes për ankimuesin.
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”, të ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Siguria” shpk për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr. REF-77017-06-28-2018, me objekt
“Shërbimi i rojeve private për ruajtjen e ambienteve të Ministrisë së Kulturës dhe të
ambienteve rrethuese të saj”– Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të
gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”, me fond limit 3.035.535,94 lekë
(pa TVSH), zhvilluar në datën 09.07.2018, nga autoriteti kontraktor, Ministria e Kulturës
Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës.
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3. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
4. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1364 Protokolli;
Datë 07.08.2018

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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