KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 130/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Leonard Gremshi
Zv/Kryetar
Kleves Janku
Anëtar
Në mbledhjen e datës 13/03/2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e kritereve të veçanta të kualifikimit për procedurën e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Ruajtje objektesh të
godinave ku është akomoduar administrata tatimore për vitin
2018” – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të
gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj” e ndarë në
lote, loti 3 me objekt “Ruajtja dhe siguria e objekteve në qarkun e
Durrësit( Godinat e DRT Durrës, Agjensia Kavajë)” me nr REF40258-01-12-2018 me fond limit 5 054 266,32 lekë pa TVSH,
parashikuar për t’u zhvilluar në datë 12.02.2018 nga autoriteti
kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Ankimues:

“Eurogjici Security” shpk
Adresa: Rr “Adem Jashari”, Lgj.8 H.10. Ap.3.
Tiranë
“Trezhnjeva” shpk
Adresa: Njësia nr. 7 Ish Fusha e Aviacionit, Bulevardi Dafinave
Godina nr.22 Pallati nr.2 Kati III nga Toka, Apartmenti nr.9 Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Adresa: Rruga “Gjin Bue Shpata”
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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
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
interes për 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, 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.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorëve ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
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II. Në datën 15.01.2018 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Ruajtje objektesh të godinave ku është akomoduar
administrata tatimore për vitin 2018” – Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të
gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj” e ndarë në 13 lote me fond limit - 83 900
821 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në datë 12.02.2017 nga autoriteti kontraktor
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
II.1. Në datën 17.01.2018, pala ankimuese “Eurogjici Security” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kriteret e veçanta të kualifikimit për të gjitha lotet për
procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.1.1 Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor pala ankimuese kundërshton kriteret e veçanta të
kualifikimit të procedurës së mësipërme të prokurimit. Në mënyrë të përmbledhur pala
ankimuese ngren pretendimet se:
[...]
i. Autoriteti nuk ka përcaktuar se çfarë turnesh do të kryhet shërbimi, në vendrojet me dy
turne ( turni I, turni II, turni III). Për të llogarit ofertën ky kriter është mëse i nevojshëm
për t’u përcaktuar saktë, në mënyrë që të gjithë operatorët të kenë qartësi në
përllogaritjen e saj duke përfshirë të gjithë zërat e detyrueshëm ligjore. Përsa më sipër
kërkojmë përcaktimin e turneve ( turni I, turni II, turni III) që do të kryhen me dy turne.
ii. Në dokumentat standarde të tenderit vëmë re se autoriteti ka përcaktuar vetëm një
preventiv për të gjithë lotet. Duke qenë se dhe ky kriter është i lidhur me përllogaritjen e
ofertës, për tu përcaktuar saktë dhe qartë oferta, ky preventive duhet të ndahet për çdo
lot. Përsa më sipër kërkojmë që preventivi i ofertës të përcaktohet i ndarë për secilin lot.
iii. Në kriteret e veçanta autoriteti ka kërkuar : Për Qendren e Kontrollit të ketë 2(dy)
specialistë të sistemeve të alarmeve dhe video regjistrimeve, për çdo lot ku operatori
ekonomik mer pjesë, të cilët të jenë në listë pagesat e shoqërisë për periudhën shtator
–nëntor 2017”. Kërkesa e mësipërme në lidhje me “të ketë dy specialist të sistemeve të
alarmeve dhe video regjistrimeve për çdo lot ku operatori ekonomik merr pjesë” është
një kërkesë tërësisht e ekzagjeruar dhe në dispozicion me objektin e tenderit. Operatori
ekonomik i cili ka në stafin e vet një inxhinier elektronik me kohë të plotë është i aftë dhe
të realizojë dhe të përmbushë plotësisht kontratën. Për këtë arsye kërkojmë heqjen e
kriterit të mësipërm.
iv. Në kriteret e veçanta, autoriteti ka kërkuar : Shoqëria duhet të disponojë pajisje për sallë
operative. Kjo do të vërtetohet duke u paraqitur dokumentacioni i blerjes së pajisjeve të
sallës si me poshte :
-

5 Sisteme të alarmeve dhe të vezhgimit
Monitore jo më pak se 5 për pasijet e vezhgimit
Kamera c ctv jo më pak se 10
Të ketë të istaluar programe të certifikuara alarmi në qendrën e kontrollit.
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Të ketë të istaluar sipas autorizimit të leshuar nga AKEP jo më pak se 2
repiditore për marjen e sinjaleve të radionderlidhjes kjo e vërtetuar me faturë
tatimore shitje.
Kërkesa e mësipërme është kërkesë që shërben si barrier për operatorët ekonomikë që
duan të marrin pjesë në konkurrim pasi verifikimi i paisjes së sallës e ka bërë Komisioni i
Posaçëm pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë të cilët pasi kanë verifikuar paisjet
dhe kanë parë që ato janë të gjitha në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi kanë
lëshuar Akt-Miratim për Qendrën e Kontrollit. Pra paraqitja e aktit të miratimit të
qendrës së kontrollit është dokument i mjaftueshëm për të treguar autoritetit se operatori
është i aftë të realizojë me suskes dhe sipas legjislacionit kontratën. Në lidhje me
kërkesën “ jo më pak se 2 repiditore” sqarojmë se përsa kohë operatori ekonomik është i
pajisur me autorizim për sistem radiokomunikim dhe radio alarm nga AKEP, sigurohet
marrja e sinjaleve të radiondërlidhjes dhe operatori është i aftë të realizojë me sukses
kontratën.
v.

Në kriteret e veçanta autoriteti ka kërkuar: Ofertuesi duhet të disponojë se paku 3(tre)
automjete dhe 2(dy) motorcikleta (për çdo lot ku merr pjesë) për ndërhyrje në raste
emergjente, në pronësi të shoqerisë apo të marre me qera. Per kete operatori ekonomik
duhet të paraqesë:
Lejen qarkullimit te mjetit ,
pagesa e takses se kolaudimit siguracioni vjetore
Në rastin kur automjeti është marrë me qera, Leja e Qarkullimit duhet të shoqërohet edhe
me Kontratën noteriale të marrjes me qera, ku të jetë përcaktuar afati dhe qëllimi i
marrjes me qera.
Kërkesa e mësipërme për disponimin e “së paku 3 (tre) automjete dhe 2 (dy) motorcikleta
për çdo lot ku merr pjesë) është një kërkesë tërësisht e ekzagjeruar dhe në disporporcion
me objektin e tenderit. Kërkesa e mësipërme duhet të reduktohet duke kërkuar disponimin
e jo më pak se 1 automjeti pasi është mëse e mjaftueshme për realizimin e objektit të
tenderit. Për sa më sipër, kërkojmë ndryshimet e kriterit ne “së paku 1(një) automjet (për
cdo lot ku mer pjesë) për ndërhyrje në raste emergjente, në pronësi të shoqerisë apo të
marrë me qera. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë: Lejen e qarkullimit të
mjetit, pagesa e taksës së kolaudimit, siguracioni vjetore. Në rastin kur automjeti është
marrë me qera, Leja e Qarkullimit duhet të shoqërohet edhe me Kontratën noteriale të
marrjes me qera, ku te jetë përcaktuar afati dhe qëllimi i marrjes me qera.”

vi.

Në kriteret e veçanta, autoriteti kontraktor ka kërkuar: Vërtetim shoqëruar me listën
emërore nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës të mos ketë patur masa
administrative apo ngjarje në objekt , ku jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë. Në
lidhje me kërkesën për “të mos ketë patur masa administrative apo ngjarje në objekt”.
Kërkojmë heqjen e kësaj kërkese pasi të kesh marrë një masë administrative apo të kesh
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vii.

viii.

patur një ngjarje nuk përbën kusht përjashtues nga pjesmarrja në tender. Në asnjë pikë të
legjislacionit të prokurimeve apo legjislacionit për SHPSFT 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 përjashton shoqëritë për sa kohë është
kriter me efekt kualifikimi. Ndërkohë një operator ekonomik që ka marrë një masë
administrative (që efektivisht e ka shkyer atë) me këtë kriter ju përjashtoni nga
pjesëmarrja operatorë ekonomikë. Një operator ekonomik mbijeton dhe ushtron
aktivitetin me objekt “Shërbim Roje” vetëm nga realizimi i kontratave me autoritete
kontraktore. Me këtë kriter përjashtues ju pengoni pjesëmarrjen dhe rrjedhinisht
operatorët ekonomikë nëse ndjekim këtë llogjik i bie të falimentojnë. Për sa më sipër
kërkojmë modifikimin e kriterit në “Vërtetim shoqëruar me listën emëore nga Drejtoria e
Policsë së Qarkut përkatës, ku jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë.”
Në kriteret e veçanta, autoriteti kontraktor ka kërkuar: Operatrori ekonomik të ketë në
pronësi radio marrëse dhe nëse aq sa është numri i punonjësve të shërbimit për lotin ku
merr pjesë të vërtetuar me faturë tatimore blerje. Kërkesa e mësipërme për disponimin e
“radio marëse dhënese aq sa është numri i punonjësve të shërbimit për lotin ku merr
pjesë” është një kërkesë tërësisht e ekzagjeruar dhe në disporporcion me objektin e
tenderit. Për të realizuar kontratën është mëse e mjaftueshme disponimi i një radio
marrëse për një vendroje dhe jo aq radio marrëse dhënëse aq sa është numri i
punjonjësve të shërbimit. Kërkesa e mësipërme duhet të reduktohet duke kërkuar
disponomin e një radio marrëse për vendroje pasi është mëse e mjaftueshme për
realizimin e objektit të tenderit.
Në kriteret e veçanta, autoriteti ka kërkaur “Operatori të paraqesi për punonjësit
certifikatat e trajnimit për MNZ, sa është numri i puonjësve të shërbimit për lotin ku merr
pjesë” Këkë kërkesë e ka rrëzuar edhe KPP me vendimin nr.195/2017 datë 05.04.2017 ( i
cili gjendet online në faqen e Komisionit të Prokurimeve Publike)”

II.2. Në datën 22.01.2018 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.1123/1 prot datë 22.01.2018
i kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën e operatorit ekonomik “Eurogjici
Security” shpk.
II.2.1. Në kthim përgjigje, autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur se “ [...]
Lidhur me pretendimin e parë “ Nuk është përcaktuar se çfarë turnesh do të kryhet shërbimi,
sqarojmë se grafiku i ruajtjes së objekteve është përcaktuar qartë në faqet 32,33,34 të DST.
Lidhur me pretendimin e parë pika një “nuk është përcaktuar preventiv i ofertës për secilin lot”
sqarojmë se preventivi është përcaktuar qartë në faqet 4,5,6 të DST. Lidhur me pretendimin e
dytë referuar kapacitetit teknik pika 3 e DST ku përcaktohet se operatori ekonomik duhet të
paraqesë: Për Qendrën e Kontrollit të ketë 2 (dy) specialistë të sistemeve të alarmave dhe
videoregjistrimeve , për çdo lot ku operatori ekonomik merr pjesë, të cilët të jenë në listë pagesat
e shoqërisë për periudhën shtator-nëntor 2017. Sqarojmë se kriteri i vendosur nga autoriteti
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kontraktor shërben për faktin se kemi të bëjmë me objekte të një rëndësie të veçantë dhe për këtë
arsye kemi kërkuar që të bashkëpunojmë me shoqëri serioze të kualifikuara me stafin dhe me
gjithë mjetet nevojshme të kërkuara. Lidhur me pretendimin e tretë referuar kapacitetit teknik
pika 4 e DST, ku përcaktohet se operatori ekonomik duhet të paraqesë: Shoqëria duhet të
disponojë paisje për sallë operative. Kjo do të vërtetohet duke u paraqitur dokumentacioni i
blejres së paisjeve të sallës si më poshtë: - 5 Sisteme te alarmeve dhe të vezhgimit
Monitore jo më pak se 5 për pasijet e vezhgimit
Kamera c ctv jo me pak se 10
Të ketë të istaluar programe të certifikuara alarmi në qendrën e kontrollit.
Të ketë të istaluar sipas autorizimit të lëshuar nga AKEP jo më pak se 2 repiditore
për marjen e sinjaleve të radionderlidhjes kjo e vertetuar me faturë tatimore shitje.
Sqarojmë se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor shërben për faktin se kemi të bëjmë me
objekte të një rëndësie të veçantë dhe për këtë arsye kemi kërkuar që të bashkëpunojmë me
shoqëri serioze të kualifikuar me stafin dhe me gjithë mjetet e nevojshme të kërkuara. Lidhur me
objektin e shërbimit të kërkuar në kontratë është e domosdoshme vërtetimi i besueshmërisë së
operatorit ekonomik. Lidhur me pretendimin e katërt referuar kapacitetit teknik pika 7 e DST ku
përcaktohet se Ofertuesi duhet të disponojë së paku 3 ( tre) automjete dhe 2 (dy) motorcikleta (
për çdo lot ku merr pjesë) për ndërhyrje në raste emergjente, në pronësi të shoqërisë apo të
marrë me qera, sqarojmë se DST është shprehur qartë në lidhje me kërkesën për disponimin e
automjeve, pasi Drejtoritë Rajonale kanë Agjensi Tatimore nëpër rrethe të tjera dhe nuk mundet
një automejt dhe një motorcikletë të mbikqyrë njëkohësisht tre ose katër objekte. Lidhur me
pretendimin e pestë referuar kapaictetit teknik pika 8 e DST, ku përcaktohet se Ofertuesi duhet të
disponojë vërtetim shoqëruar me listën emërore nga Drejtoria e Policisë e Qarkut përkatës të
mos ketë patur masa administrative apo ngjarje në objekt, ku jepet informacion mbi gjendjen e
shoqërisë, sqarojmë se DST është shprehur qartë në lidhje me kërkesën e sipërcituar për faktin
se kemi të bëjmë me objekte që kanë të dhëna konfidenciale dhe të një rëndësie të veçantë dhe
për këtë arsye kemi kërkuar që të bashkëpunojmë me shoqëri serioze. Lidhur me objektin e
shërbimit të kërkuar në kontratë është e domosdoshme vërtetimi i besueshmërisë së operatorit
ekonomik. Lidhur me pretendimin e gjashtë referuar kapaciteti teknik, pika 9 të DST ku
përcaktohet se “Operatori ekonomik të ketë në pronësi radio marrëse dhënëse aq sa është numri
i punonjësve të shërbimit për lotin ku merr pjesë të vërtetuar me faturë tatimore blejre, sqarojmë
se DS është shprehur qartë: Operatori ekonomik të ketë në ponësi radio marrëse dhënëse aq sa
është numri i punonjësve të shërbimit për lotin ku merr pjesë. Lidhur me pretendimin e shtatë
referuar kapacitetit teknik pika 10 e DST ku përcaktohet se: Shoqëria të ketë 1 ( një) punonjës që
flet gjuhën Angleze të certifikuar nga nëj institucion arsimor në Republikën e Shqipërisë apo të
barazvlefshëm me këto institucione dhe të njohur nga tregu i punës ( për lotin e Tiranës)
sqarojmë se kriteri i vendosur nuk cënon haptazi barazinë e tenderit pasi ky kriter është i
rëndësishëm vetëm pë lotin e Tiranës, duke nisur nga fakti se në ambjentet e DPT-së dhe DRT
Tiranë (objekte të lotit Tiranë) paraqiten jo vetëm shtetas shqiptarë por edhe të huaj.
Përmbushja e kritereve teknike nuk ka të bëjë vetëm me vërtetimin e kualifikimeve të nevojshme
6

teknike nga ana e OE, por edhe provueshmëria e aftësive organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë për zbatimin me profesionalizëm të kotnratës. Lidhur me pretendimin e tetë
referuar kapacitetit teknik pika 11 e DST ku përcaktohet se: “Operatori konomik të paraqesi për
punonjësit certifikatat e trajnimit për MNZ sa është numri i punonjësve të shërbimit për lotin ku
merr pjesë, sqarojmë se kriteri i vendosur është i rëndësishëm për faktin se kemit të bëjmë me
objekte të një rëndësie të veçantë dhe për këtë arsye kemi kërkuar që të bashkëpunojmë me
shoqëri serioze që të kenë punonjës të trajnuar në këtë aspekt. “
II.3. Në datën 26.01.2018 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk ka paraqitur
ankesë pranë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur
në autoritetin kontraktor për lotet: loti 3 me objekt “Ruajtja dhe siguria e objekteve në qarkun e
Durrësit( Godinat e DRT Durrës, Agjensia Kavajë)” me nr REF-40258-01-12-2018 me fond
limit 5 054 266,32 lekë pa TVSH parashikuar për t’u zhvilluar në datë 12.02.2018 nga autoriteti
kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
II.4. Në datën 18.01.2018, pala ankimuese “Treznjeva” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor duke kundërshtuar kriteret e veçanta të kualifikimit për lotin 3 për
procedurën e mësipërme të prokurimit.
II.4.1 Në ankesën drejtuar autoritetit kontraktor pala ankimuese kundërshton kriteret e veçanta të
kualifikimit të procedurës së mësipërme të prokurimit. Në mënyrë të përmbledhur pala
ankimuese ngren pretendimet se: “
i.
Një ofertues mund të aplikojë për jo më shumë se dy lote. Ky kriter është diskriminues
dhe kufizon konkurencën pasi ka kompani që janë të paisura me kategori 1.3.A që
ushtron aktivitetin në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë kjo falë legjislacionit
shqiptar që i lehtëson këto shoqëri për ushtrim aktiviteti në gjithë territorin. Kërkojmë
heqjen e këtij kriteri duke e modifikuar që një operator mund të marrin pjesë në disa lote
të veçanta me kusht që të plotësojë kërkest për kualifikim për secilin lot ku merr pjesë por
nuk mund të shpallet fitues në më shumë se dy lote.
ii. Xhiro mesatare vjetore gjatë tre viteve të fundit të ketë një vlerë sa fondi limit i
Marrëveshjes Kuadër për lotin ku merr pjesë. Për këtë operatori ekonomik duhet të
paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të
fundit (2015, 2016, 2017). Kërkojmë të modifikohet kriteri dhe të kërkohet për tre vitet e
fundit 2014, 2015, 2016 pasi Drejtoritë Rajonale nuk pajisin me vërtetim fizik por
shkarkohet në portalin qeveritar në mënyrë elektronike dhe se viti 2017 nuk mund të
shkarkohet pa mbyllur bilancin zyrtar të vitit 2017.
iii. Për qendrën e kontrollit të ketë 2 (dy) specialist të sistemeve të alarmeve dhe video
regjistrimeve, për çdo lot ku operatori ekonomik merr pjesë, të cilët të jenë në
listëpagesat e shoqërisë për periudhën shtator-nëntor 2017. Kërkojmë heqjen e këtij
kriteri diskriminues pasi në QKSH kryejnë shërbim operatorë të cilët janë të pajisur me
certifikata nga Drejtoria Vendore e Policisë akoma më shumë se AK në DST nuk
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përcakton emërtesën e këtyre specialistëve dhe me çfarë dokumenti duhet të vërtetohet.
Fryma dhe qëllimi i ligjit është të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në
procedurat e prokurimit, të sigurojë një trajim të barabartë të tyre si edhe të lehtësojë
nga dokumentacioni i tepërt edhe i panevojshëm operatorët ekonomikë. Kërkesa të tilla
për shoqëritë e ruajtjes fizike është e kundraligjshme dhe diskriminuese. Certifikimi i
Sh.r.s.f-ve bëhet nga organe shtetërore si Ministria e Brendshme dhe Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë së Shtetit, prandaj kërkohet të hiqet ky kriter. Kjo pikë krijon
pengesa për pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë, kriteri i mësipërm bie ndesh me
parimin e përpjestueshmërisë dhe parë objekti i prokurimit, nuk justifikohet kërkesa për
zotërimin e saj. Përveç kësaj, përmbushja e nevojave që lidhen me cilësinë garantohet
nga certifikatat dhe licencat e lëshuara nga DPQ dhe QKL. Aë më tepër SHPSF kanë në
çdo njësi Administrative 1 QKSH dhe puniësimi i 2 (dy) specialist të sistemeve të
alarmeve nuk përputhet me objektin e prokurimit pasi kemi të bëjmë me ruajtje fizike të
objekteve dhe jo verifikim i sinjaleve të alarmit.
iv. Shoqëria duhet të disponojë pajise për sallë operative. Kjo do të vërtetohet duke u
oparaqitur dokumentacioni i blerjes së pajisjeve të sallës si më poshtë: - 5 Sisteme te
alarmeve dhe te vezhgimit
Monitore jo më pak se 5 për pasijet e vezhgimit
Kamera c ctv jo më pak se 10
Të ketë të istaluar programe të certifikuara alarmi në qendrën e kontrollit.
Të ketë të istaluar sipas autorizimit të leshuar nga AKEP jo më pak se 2
repiditore për marjen e sinjaleve të radionderlidhjes kjo e vërtetuar me fature
tatimore shitje
Kërkojmë heqjen e këtij kriteri diskriminues pasi shërbimi kërkohet të kryhet me roje fizike dhe
jo me sisteme alarmi, akoma më tepër për një lot janë 3 objekte AK kërkon 5 sisteme alarmi 5
monitor kur është e mundur që objektet të shifen vetëm në një monitor. Të ketë të instaluara
programe të certifikuara alarmi në qendrën e kontrollit me çfarë dokumenti duhet të vërtetohet
pasi kur miratohet QKSH nga Policia e Shtetit komsioni përkatës janë të shprehur për pajisjet që
ndodhen në sallë operative dhe kjo vërtetohet me vërtetim e Drejtorisë Policisë Qarkut dhe akt
Miratimin e QKSH. Të ketë të instaluar sipas autorizimit të lëshuar nga AKEP jo më pak se 2
repiditore për marrjen e sinjaleve të radiondërlidhjes kjo e vërtetuar me faturë tatimore shitje.
Përse duhen dy repiditorë kur mund të kryejnë punën e transmetimit me radio edhe me një
repititor pasi një punonjës nuk mund të mbajnë 2 (dy) radio në dorë për të komunikuar me
frekuenca të dy repititorëve dhe se repititori për një frekuencë vendoset vetëm një dhe jo dy.
Dorëzimi i licencës së lëshuar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare nga ana e
operatorëve ekonomikë dëshmon më së miri se këa të fundit plotësojnë kapacitetet teknike lidhur
me pajisjet e radiokomunikimit dhe radio alarmit.
v. Ofertuesi duhet të disponojë se paku 3(tre) automjete dhe 2(dy) motorcikleta (për çdo lot
ku merr pjesë) për ndërhyrje në raste emergjente, në pronësi të shoqerisë apo të marre
me qera. Per kete operatori ekonomik duhet të paraqesë:
8

Lejen qarkullimit te mjetit ,
pagesa e takses se kolaudimit
siguracioni vjetore
Në rastin kur automjeti është marrë me qera, Leja e Qarkullimit duhet të shoqerohet edhe me
Kontratën noteriale të marrjes me qera, ku të jetë përcaktuar afati dhe qellimi i marrjes me
qera.
Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri duke kërkuar një automjet për secilin lot ku merr pjesë duke
hequr motorrat pasi nuk kemi të bëjmë me ruajtje me verifikim sinjal alarmi por me roje fizike.
vi.
Operatori ekonomik të ketë në pronësi radio marrëse dhënëse aq sa është numri i
punonjësve të shërbimit për lotin ku merr pjesë të vërtetuar me faturë tatimore blerje.
Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri duke kërkuar radio aq sa vendroje ka për secilin lot
pasi radio dhe pajiset e shërbimit merren e dorëzohen në objekt. Referuar numrit të
vendorjeve numri i mjeteve dhe paijseve që ka përcaktuar autoriteti kontraktor është jo
proporcional. Referuar kritereve të sipërcituara si edhe kriteri i përcaktuar në pikën 7 të
Kapacitetit teknik për jo më pak se një sistem radiokomunikimi është një kërkesë e
përsëritur dhe e panevojshme, pasi autoriteti kontraktor ka parashikuar shprehimish të
kapacitetit teknik kërkesën për licencë/autorizim për ngritje dhe shfrytëzim të pavarur të
radiokomunikimit dhe radioalarmit të lëshuar nga AKEP çka përmbush mësë miri
qëllimin e autoritetit kontraktor që operatorët ekonomikë të jenë të pajisur me
radiokomunikim dhe radioalarm. Dorëzimi i licencës lëshuar nga AKEP nga ana e
operatorëve ekonomikë dëshmon mësëmiri se këta të fundit plotësojnë kapacitetet teknike
lidhur me pajisjet e radikomunikimit dhe radioalarmit.
vii.
Operatori ekonomik të paraqesi për punonjësit certifikatat e trajnimit për MNZ, sa është
numri i punonjësve të shërbimit për lotin ku merr pjesë. Kërkojmë heqjen e këtij kriteri.
Kriteri i mësipërm nuk është proporcional me objektin e prokurimit. Roli i subjekteve
juridikë privatë parashikuar edhe nga “ligji për mbrojtjen nga zjarri” është i kufizuar në
marrjen e masave parandaluese dhe njoftimin e organeve të specializuara në rast të
rënies së zjarrit, është një kriter i ekzagjeruar dhe që nuk përputhet me natyrën e
kontratës objekt prokurimi. Fryma dhe qëllimi i ligjit është të nxisë pjesëmarrjen e
operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit, të sigurojë një trajtim të barabartë të
tyre, si edhe të lehtësojë nga dokumentacioni i tepërt dhe i panevojshëm operatorët
ekonomikë. Këkresa të tilla për shoqëritë e ruajtjes dhe sigurisë fizike është e
kundraligjshme dhe diskriminuese. Certifikimi i shrsf-ve bëhet nga organe shtëtërore si
Ministria e Brendshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, prandaj
kërkohet të hiqet ky kriter. Kjo pikë krijon pengesa për pjesëmarrjen e operatorëve
ekonomikë, kriter i mësipërm bie ndesh me parimin e përpjestueshmërisë dhe parë objekti
i prokurimit nuk jusitifikohet zotërimi i saj.
II.5. Në datën 22.01.2018 autoriteti kontraktor me anë të shkresës nr.1156/1 prot datë
22.01.2018 i kthen përgjigje palës ankimuese duke mos pranuar ankesën e operatorit ekonomik
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“Trezhnjeva” shpk, ankesë e pranuar nga operatori ekonomik ( referuar gjurmimit të sistemit të
Posta Shqiptare Sha) në datë 24.01.2018.
II.5.1. Në kthim përgjigje, autoriteti kontraktor argumenton në mënyrë të përmbledhur se “[...]
Lidhur me pretendimin e parë “një ofertues mund të aplikojë për jo më shumë se dy lote” në
Udhëzimin nr.06 datë 16.01.2018 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj
me mjete elektronike pika 10.1 e përcakton qartë se Autoriteti kontraktor duhet të specifikoj në
njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit të gjitha lotet, si dhe rregullat për dhënien e
tyre ( psh. Numri i lotëve tek i njëjti ofertues). Lidhur me pretendimin e dytë referuar kapaciteti
ekonomik dhe financiar pika 3 e DST “Xhiroja mesatare vjetore gjatë tre viteve të fundit të ketë
një vlerë sa fondi limit i Marrëveshjes Kuadër ( për lotin ku merr pjesë) Për këtë operatori
ekonomik duhet të paraqesë vërttim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre
viteve të fundit ( 2015,2016,2017). Sqarojmë se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor
shërben për të vërtetuar se operatori ekonomik zotëron kapacitetet ekonomike e organizative
korentë/aktual në funksion me realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, referuar
dispozitave ligjore në fuqi, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që të provohet që
operatori ekonomik zotëron kapacietet ekonomike dhe financiare në përputhje dhe në përpjestim
me volumin e kontratës objekt prokurimi, në mënyrë që të krijojë bindjen dhe sigurinë për
realizimin me sukses të kontratës. Përsa më sipër gjykojmë se kërkesa lidhur me xhiron mesatare
vjetore e vitit 2017, mund të provohet lehtësisht me paraqitjen e vërtetimit të marrë nga
administrata tatimore për xhiron e realizuar nga operatori ekonomik gjatë muajt Janar-Nëntor
2017. Ky kriter është një përcaktim i saktë dhe në përputhje me nenin 46 të ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. Lidhur me pretendimin e tretë referuar
kapacitetit teknik pika 3 e DST ku përcaktohet se operatori ekonomik duhet të paraqesë: Për
Qendrën e Kontrollit të ketë 2 (dy) specialistë të sistemeve të alarmave dhe videoregjistrimeve ,
për çdo lot ku operatori ekonomik merr pjesë, të ciëlt të jenë në listë pagesat e shoqërisë për
periudhën shtator-nëntor 2017. Sqarojmë se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor shërben
për faktin se kemit ë bëjmë me objekte të nëj rëndësie të veçantë dhe për këtë arsye kemi kërkuar
që të bashkëpunojmë me shoqëri serioze të kualifikuara me stafin dhe me gjithë mjetet nevojshme
të kërkuara. Lidhur me pretendimin e katërt, referuar kapacitetit teknik pika 4 e DST, ku
përcaktohet se operatori ekonomik duhet të paraqesë: Shoqëria duhet të disponojë paisje për
sallë operative. Kjo do të vërtetohet duke u paraqitur dokumentacioni i blejres së paisjeve të
sallës si më poshtë: - 5 Sisteme te alarmeve dhe te vezhgimit
Monitore jo me pak se 5 per pasijet e vezhgimit
Kamera çtv jo me pak se 10
Te kete te istaluar programe te certifikuara alarmi ne qendren e kontrollit.
Te ketë të istaluar sipas autorizimit te leshuar nga AKEP jo më pak se 2 repiditore
për marjen e sinjaleve të radionderlidhjes kjo e vërtetuar me faturë tatimore shitje. Sqarojmë
se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor shërben për faktin se kemi të bëjmë me objekte të
një rëndësie të veçantë dhe për këtë arsye kemi kërkuar që të bashkëpunojmë me shoqëri serioze
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të kualifikuar me stafin dhe me gjithë mjetet e nevojshme të kërkuara. Lidhur me objektin e
shërbimit të kërkuar në kontratë është e domosdoshme vërtetimi i besueshmërisë së operatorit
ekonomik. Lidhur me pretendimin e pestë referuar kapacitetit teknik pika 7 e DST ku përcaktohet
se Ofertuesi duhet të disponojë së paku 3 ( tre) automjete dhe 2 (dy) motorcikleta ( për çdo lot
ku merr pjesë) për ndërhyrje në raste emergjente, në pronësi të shoqërisë apo të marrë me qera,
sqarojmë se DST është shprehur qartë në lidhje me kërkesën për disponimin e automjeve, pasi
Drejtoritë Rajonale kanë Agjensi Tatimore nëpër rrethe të tjera dhe nuk mundet një automejte
dhe një motorcikletë të mbikqyrë njëkohësisht tre ose katër objekte. Lidhur me pretendimin e
gjashtë referuar kapacitetit teknik pika 10 e DST ku përcaktohet se: Shoqëria të ketë 1 ( një)
punonjës që flet gjuhën Angleze të certifikuar nga një institucion arsimor në Republikën e
Shqipërisë apo të barazvlefshëm me këto institucione dhe të njohur nga tregu i punës ( për lotin e
Tiranës) sqarojmë se kriteri i vendosur nuk cënon haptazi barazinë e tenderit pasi ky kriter
është i rëndësishëm vetëm pë lotin e Tiranës, duke nisur nga fakti se në ambjentet e DPT-së dhe
DRT Tiranë ( objekte të lotit Tiranë) paraqiten jo vetëm shtetas shqiptarë por edhe të huaj.
Përmbushja e e kritereve teknike nuk ka të bëjë vetëm me vërtetimin e kualifikimeve të nevojshme
teknike nga ana e OE, por edhe provueshmëria e e aftësive organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë për zbatimin me profesionalizëm të kotnratës. Lidhur me pretendimin e shtatë
referuar kapacitetit teknik pika 11 e DST ku përcaktohet se: “Operatori konomik të paraqesi për
punonjësit certifikatat e trajnimit për MNZ sa është numri i punonjësve të shërbimit për lotin ku
merr pjesë, sqarojmë se kriteri i vendosur është i rëndësishëm për faktin se kemit të bëjmë me
objekte të një rëndësie të veçantë dhe për këtë arsye kemi kërkuar që të bashkëpunojmë me
shoqëri serioze që të kenë punonëjs të trajnuar në këtë aspekt.”
II.6. Në datën 01.02.2018 operatori ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk ka paraqitur ankesë
pranë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt me ankesën e paraqitur në
autoritetin kontraktor për lotin 3 me objekt: “Ruajtja dhe siguria e objekteve në qarkun e
Durrësit( Godinat e DRT Durrës, Agjensia Kavajë)” me nr REF-40258-01-12-2018 me fond
limit 5 054 266,32 lekë pa TVSH parashikuar për t’u zhvilluar në datë 12.02.2018 nga autoriteti
kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
.
II.7. Në datat 08.02.2018,19.02.2018 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
passhqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashëkngjitur, dokumentave të dërguar nga autoriteti
kontraktor
Arsyeton
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III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk ku
parashtron se :” Autoriteti nuk ka përcaktuar se çfarë turnesh do të kryhet shërbimi, në vendrojet
me dy turne ( turni I, turni II, turni III). Për të llogarit ofertën ky kriter është mëse i nevojshëm
për t’u përcaktuar saktë, në mënyrë që të gjithë operatorët të kenë qartësi në përllogaritjen e saj
duke përfshirë të gjithë zërat e detyrueshëm ligjore. Përsa më sipër kërkojmë përcaktimin e
turneve ( turni I, turni II, turni III) që do të kryhen me dy turne.”
III.1.1. Referuar aktit administrativ mbi trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues,
autoriteti kontraktor ka sqaruar se: “Nuk është përcaktuar se çfarë turnesh do të kryhet shërbimi,
sqarojmë se grafiku i ruajtjes së objekteve është përcaktuar qartë në faqet 32,33,34 të DST.”
III.1.2. Në shtojcën 11 “Sasia dhe Grafiku i Lëvrimit” të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi autoriteti kontraktor ka parashikuar kryerjen e shërbimit si më poshtë
vijon:
Vendndodhja e sherbimit:

Nr

Drejtorite Rajonale

Rrethi

VendRoje

Nr.rojeve

Turne

4.98

3

Afati i levrimit

(objekte)
1 DPT

Tirane

1

12 muaj

A DRT TM

Tirane

1

4.98

3

Tirane

1

4.98

3

Kontratat do te jepen nga
momenti i lidhjes se
Marrveshjes Kuader me
OE shpallur fitues nga
kjo procedure prokurimi,
sipas përcaktimit të AK
me afat perfundimtar 12
muaj.

B DRT Tirane

C

Godina qendrore

12

D

Sherbimi
tatimpaguesve

Tirane

1

4.98

3

2 DRT Korçe
A

Godina qendrore

Korce

1

4.98

3

B

Agjensia Pogradec

Pogradec

1

3.32

2

C

Agjensia Erseke

Erseke

1

3.32

2

D

Agjensia Devoll

Devoll

1

3.32

2

3 DRT Elbasan
A

Godina qendrore

Elbasan

1

4.98

3

B

Agjensia Librazhd

Librazhd

1

3.32

2

C

Agjensia Peqin

Peqin

1

3.32

2

4 DRT Durres
A

Godina qendrore

Durres

1

4.98

3

B

Agjensia Kavaje

Kavaje

1

3.32

2

5 DRT Kukes
A

Godina qendrore

Kukes

1

4.98

3

B

Agjensia Has

Has

1

3.32

2

C

Agjensia Tropoje

Tropoje

1

3.32

2

Gjirokaster

1

4.98

3

6 DRT Gjirokaster
A

Godina qendrore
7 DRT Fier

A

Godina qendrore

Fier

1

4.98

3

B

Agjensia Mallakaster

Mallakster

1

3.32

2

C

Agjensia Lushnje

Lushnje

1

3.32

2

13

8 DRT Vlore
A Godina qendrore

Vlore

1

4.98

3

9 DRT Berat
A

Godina qendrore

Berat

1

4.98

3

B

Agjensia Kucove

Kucove

1

3.32

2

C

Agjensia Skrapar

Skrapar

1

3.32

2

10 DRT Lezhe
A

Godina qendrore

Lezhe

1

4.98

3

B

Agjensia Kurbin

Kurbin

1

3.32

2

C

Agjensia Rreshen

Rreshen

1

3.32

2

Sarande

1

4.98

3

11 DRT Sarande
A

Godina qendrore

12 DRT Shkoder
A

Godina qendrore

Shkoder

1

4.98

3

B

Agjensia Malesi e
Madhe

Malesi e
madhe

1

4.98

3

13 DRT Diber
A

Godina qendrore

Diber

1

4.98

3

B

Agjensia Bulqize

Bulqize

1

3.32

2

C

Agjensia Burrel

Burrel

1

3.32

2

Afati i levrimit 12 muaj
Kontratat do të jepen nga momenti i lidhjes së Marrveshjes Kuader me OE shpallur fitues nga
kjo procedure prokurimi, sipas përcaktimit të AK me afat perfundimtar 12 muaj.

14

III.1.3. Nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, Komisioni i Prokurimit
Publik konstaton se autoriteti kontraktor ka publikuar ”Sqarim mbi dokumentet e tenderit” me
përmbajtje si më poshtë vijon:
”[...]Në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt “Ruajtje objektesh të godinave ku është
akomoduar administrata tatimore për vitin 2018” (i ndarë në trembedhjete lote), i publikuar për
t’u zhvilluar në datën 06.02.2018, Ora 11ºº, Njësia e Prokurimit nisur nga kërkesat për sqarim
mbi dokumentat e tenderit, të paraqitura nga operatorë ekonomikë të interesuar, mbështetur në
nenin 42 të LPP-së, ju sqaron si më poshtë:
Turni i pare
turni i dyte
turni i trete
Vend roje me tre turne
8 ore
8 ore
8 ore
Vendroje me dy turne
8 ore
8 ore
[...]”
III.1.4. Referuar dokumentacionit të administruar në fashikullin e shqyrtimit administrativ,
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se në ankesën drejtuar pranë autoritetit kontraktor,
operatori ekonomik ankimues ka parashtruar kërkesën për sqarime në përputhje me nenin 42 të
ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar në lidhje me oraret dhe
turnet e ofrtimit të shërbimit objekt i procedurës së prokurimit objekt ankimi. Në shtojcën 11 të
dokumenteve të procedurës së prokurimit, autoriteti kontrakor ka parashikuar objektet për të cilat
do të ofrohet shërbimi, vendodhjen e tyre, numrin e rojeve në vendroje dhe numrin e turneve për
të cilat kërkohet kryerja e shërbimit. Ndërkohë në shtojcën për sqarime mbi dokumentat e
tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor ka sqaruar se për
vendrojet me tre turne do të ofrohet shërbim për turnin e parë, turnin e dytë dhe turnin e tretë,
ndërsa, për vendrojet me dy turne do të ofrohet shërbim për tunrin e dytë dhe turnin e tretë. Sa
më sipër, KPP gjykon se autoriteti kontraktor ka sqaruar operatrorin ekonomik ankimues mbi
kërkesën parashtruar nga ky i fundit si edhe ka publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike
sqarimet përkatëse për të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar në përputhje me parashikimet
e nenit 42 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk për
ndryshimin e dokumenteve të procedurës së prokurmit, për lotin 3 ku parashtron pretendimet se
:” Në dokumentat standarde të tenderit vëmë re se autoriteti ka përcaktuar vetëm një preventiv
për të gjithë lotet. Duke qenë se dhe ky kriter është i lidhur me përllogaritjen e ofertës, për tu
përcaktuar saktë dhe qartë oferta, ky preventive duhet të ndahet për çdo lot. Përsa më sipër
kërkojmë që preventivi i ofertës të përcaktohet i ndarë për secilin lot” Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
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III.2.1. Referuar aktit administrativ mbi trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues
“Lidhur me pretendimin e parë pika një “nuk është përcaktuar preventiv i ofertës për secilin lot”
sqarojmë se preventivi është përcaktuar qartë në faqet 4,5,6 të DST”
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi, konstatohet se
autoriteti kontraktor ka publikur në shtojcën 1 “Formularin e Ofertës” si edhe modelin e
analizës së kostos si më poshtë vijon:

1.

1

2

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

Sherbimi i ruajtjes se
godines se ____________
per 1 vend roje me 3 turne
Sherbimi i ruajtjes se
godines se ____________
per 1 vend roje me 2 turne

3

4

Njesia

Sasia

dite

1

Çmimi
Njësi /dite

5
Afati i
perllogaritu
r ne dite

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 pagat, sigurimet shoqerore dhe shendetesore per
sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje me tre turne dhe me dy 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 dhe 2 turne (3.32 roje) në muaj, sipas
tabelës së mëposhtme. Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin ofertat ekonomike
bazuar në analizen e kostos ditore të kryerjes së shërbimit.
Analize e kostos
Vlera (Lek)
Vlera
1 vendroje
(Lek)
Vlera (Lek)
Nr.
Emërtimi
me dy turne
1
1 roje /dite
/dite
vendroje
me tre
16

turne
/dite
1

Shpenzime për pagë bazë

2
3

Shtesë mbi pagë për turnin II
Shtesë mbi pagë për turnin III
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe
shëndetësore 16.7%
Fitimi
Vlera totale pa tvsh per 1 roje ne dite

4
5

Vlera totale me tvsh per 1 roje ne dite









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).
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,),
rezultojnë të jenë nën kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Lek ( e kërkuar ne dokumentat e tenderit )

III.2.3. Në nenin 29 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, parashikohet se: “Kur kontratat për
punë/mall/shërbim ndahet në lote, autoriteti kontraktor duhet të hartojë kërkesat e veçanta të
kualifikimit për secilin lot. Kërkesat duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me
objektin, natyrën dhe vlerën e lotit. “Në çdo rast, lotet janë të organizuara si procedura të
veçanta brenda një procedure. Fillimi dhe përfundimi i njërit lot nuk ndikon në lotin tjetër të
procedurës”
III.2.4. Referuar aktit nënligjor në zbatim të ligjit, nenit 29 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të
Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, stricto
sensu parashikohet se në rast se procedurat e prokurimit janë të ndara në lote, secili lot është i
organizuar si një procedurë e veçantë si edhe fillimi dhe përfundimi i njërit lot nuk ndikon në
lotin tjetër. Gjithashtu, akti nënligjor në zbatim të ligjit parashikon se kriteret e veçanta të
kualifikimit në procedurat e prokurimi të ndara në lote hartohen në përputhje dhe proporcion me
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natyrën dhe vlerën e secilit lot. Si e tillë, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoritetit
kontraktor duhet të përcaktojë në dokumentet e procedurës së secilit lot, dokumentacion të
veçantë për secilin lot. Konkretisht në lidhje me pretendimin e ankimuesit “Eurogjici Security”
shpk se autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë preventiv të veçantë për secilin lot, KPP gjykon
të drejtë dhe të bazuar. Sa më sipër, në zbatim të parashikimeve të nenit 29 të Vendimit nr.914
datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të
ndryshuar, si edhe shmangien e konfuzionit tek operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën
e prokurimit objekt ankimi, KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë dokumentet
e procedurës së prokurimit duke pasqyruar për secilin lot preventivin përkatës.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” shpk, dhe
“Trezhnjeva” shpk për modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi në
drejtim të heqjes së kriterit ku parashikohet se: “Për Qendren e Kontrollit të ketë 2(dy)
specialistë të sistemeve të alarmeve dhe video regjistrimeve, për çdo lot ku operatori ekonomik
mer pjesë, të cilët të jenë në listë pagesat e shoqërisë për periudhën shtator –nëntor 2017”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
teknik”, pika 3, autoriteti kontraktor ka parashikuar:
“Për Qendrën e Kontrollit të ketë 2 (dy) specialistë të sistemeve të alarmeve dhe vidio
regjistrimeve, për çdo lot ku operatori ekonomik merr pjesë, të cilët të jenë në listëpagesat e
shoqërisë për periudhën shtator – nëntor 2017.”
III.3.2. Në dokumentat e tenderit, shtojca 11 “Termat e referencës”, autoriteti kontraktor ka
parashikuar:
“Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:
“Ruajtje objektesh të godinave ku është akomoduar administrata tatimore për vitin 2018”. –
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.
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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
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.
4.Vendi i kryerjes së shërbimeve: Godinat e Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, te
Drejtorive Rajonale Tatimore dhe te Agjensive Tatimore.
III.3.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
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.”
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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.3.4. Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPPnë 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 prokurimi. Për realizimin me sukses të kontratës me
qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë neni 1 pika 2 të LPP,
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.3.5. 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 kerkesat e
veçanta për kualifikim, duke mbajtur në konsideratë përmasat e kontratës që do të prokurohet siç
është përcaktuar edhe në rregullat e prokurimit publik. Referuar objektit të prokurimit,
elementëve të shërbimit objekt kontrate si dhe termave të referencës të përcaktuara nga autoriteti
kontrakotr për këtë shërbim, Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton se shërbimi që do të
kryhet është shërbim ruajtje objektesh, të godinave ku është akomoduar administrata tatimore,
dhe jo verifikim sinjal alarmi. Në këtë kuptim Komisioni gjykon se disponimi i operatorëve
ekonomikë të stafit të kërkuar teknik, pra 2 punonjës për verifikimin e sinjaleve të alarmit dhe
videoregjistrimeve nuk është në përputhje me objektin e prokurimit dhe në përputhje me
parashikimet ligjore në fuqi. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e përcaktuar nga
autoriteti kontraktor, të ketë 2 (dy) specialistë të sistemeve të alarmeve dhe vidio regjistrimeve,
për çdo lot ku operatori ekonomik merr pjesë, të cilët të jenë në listëpagesat e shoqërisë për
periudhën shtator – nëntor 2017, është një kërkesë e ekzagjeruar dhe jo në proporcion me
qëllimin dhe volumin e kontratës.
Sa më sipër pretendimet e ankimuesve “Eurogjici Security” dhe “Trezhnjeva” shpk qëndrojnë.
III.4. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici Security” dhe
“Trezhnjeva” shpk për modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi në
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drejtim të heqjes së kriterit ku parashikohet se: “Shoqëria duhet të disponojë pajisje për sallë
operative. Kjo do të vërtetohet duke u paraqitur dokumentacioni i blerjes së pajisjeve të sallës si
më poshtë: - 5 Sisteme të alarmeve dhe të vëzhgimit -Monitore jo më pak se 5 për pasijet e
vëzhgimit - Kamera c ctv jo me pak se 10 Të ketë të istaluar programe të certifikuara
alarmi në qendrën e kontrollit. Të ketë të istaluar sipas autorizimit të lëshuar nga AKEP jo me
pak se 2 repiditore për marjen e sinjaleve të radionderlidhjes kjo e vërtetuar me faturë tatimore
shitje” ku shoqëria “Eurogjici Security” shpk ka parashtruar argumentet se “Kërkojmë heqjen e
këtij kriteri diskriminues pasi shërbimi kërkohet të kryhet me roje fizike dhe jo me sisteme
alarmi, akoma më tepër për një lot janë 3 objekte AK kërkon 5 sisteme alarmi 5 monitor kur
është e mundur që objektet të shifen vetëm në një monitor. Të ketë të instaluara programe të
certifikuara alarmi në qendrën e kontrollit me çfarë dokumenti duhet të vërtetohet pasi kur
miratohet QKSH nga Policia e Shtetit komsioni përkatës janë të shprehur për pajisjet që
ndodhen në sallë operative dhe kjo vërtetohet me vërtetim e Drejtorisë Policisë Qarkut dhe akt
Miratimin e QKSH. Të ketë të instaluar sipas autorizimit të lëshuar nga AKEP jo më pak se 2
repiditore për marrjen e sinjaleve të radiondërlidhjes kjo e vërtetuar me faturë tatimore shitje.
Përse duhen dy repiditorë kur mund të kryejnë punën e transmetimit me radio edhe me një
repititor pasi një punonjës nuk mund të mbajnë 2 (dy) radio në dorë për të komunikuar me
frekuenca të dy repititorëve dhe se repititori për një frekuencë vendoset vetëm një dhe jo dy.
Dorëzimi i licencës së lëshuar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare nga ana e
operatorëve ekonomikë dëshmon më së miri se këa të fundit plotësojnë kapacitetet teknike lidhur
me pajisjet e radiokomunikimit dhe radio alarmit. Si edhe në lidhje me pretendimet e operatorit
ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk se: Kërkojmë heqjen e këtij kriteri diskriminues pasi
shërbimi kërkohet të kryhet me roje fizike dhe jo me sisteme alarmi, akoma më tepër për një lot
janë 3 objekte AK kërkon 5 sisteme alarmi 5 monitor kur është e mundur që objektet të shifen
vetëm në një monitor. Të ketë të instaluara programe të certifikuara alarmi në qendrën e
kontrollit me çfarë dokumenti duhet të vërtetohet pasi kur miratohet QKSH nga Policia e Shtetit
komsioni përkatës janë të shprehur për pajisjet që ndodhen në sallë operative dhe kjo vërtetohet
me vërtetim e Drejtorisë Policisë Qarkut dhe akt Miratimin e QKSH. Të ketë të instaluar sipas
autorizimit të lëshuar nga AKEP jo më pak se 2 repiditore për marrjen e sinjaleve të
radiondërlidhjes kjo e vërtetuar me faturë tatimore shitje. Përse duhen dy repiditorë kur mund të
kryejnë punën e transmetimit me radio edhe me një repititor pasi një punonjës nuk mund të
mbajnë 2 (dy) radio në dorë për të komunikuar me frekuenca të dy repititorëve dhe se repititori
për një frekuencë vendoset vetëm një dhe jo dy. Dorëzimi i licencës së lëshuar nga Autoriteti i
Komunikimeve Elektronike dhe Postare nga ana e operatorëve ekonomikë dëshmon më së miri se
këa të fundit plotësojnë kapacitetet teknike lidhur me pajisjet e radiokomunikimit dhe radio
alarmit.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
teknik”, pika 4, autoriteti kontraktor ka parashikuar:
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“Shoqëria duhet të disponojë pajisje për sallë operative. Kjo do të vërtetohet duke u paraqitur
dokumentacioni i blerjes së pajisjeve të sallës si më poshtë:
5 Sisteme të alarmeve dhe të vëzhgimit
Monitore jo më pak se 5 për pasijet e vëzhgimit
Kamera c ctv jo më pak se 10
Të ketë të istaluar programe të certifikuara alarmi në qendrën e kontrollit
Të ketë të istaluar sipas autorizimit të lëshuar nga AKEP jo më pak se 2 repiditore për
marjen e sinjaleve të radiondërlidhjes kjo e vertetuar me faturë tatimore shitje.
III.4.2. Ndërsa në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 2,
është parashikuar:
“Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron
aktivitetin SHPSF si dhe Dokumenti i Performacës mbi mënyrën e ushtrimit të aktivitetit të
operatorit ekonomik. Për këtë duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria e Policisë së Qarkut ku
jepet informacioni i mësipërm i kërkuar.”
III.4.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
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.” 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.4.4. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 22, pika 1 është
përcaktuar: “Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit privat të sigurisë fizike, në çdo njësi
administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër kontrolli, ku të tregohet adresa e saj
fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e shoqërisë. Në interpretim të kësaj pike,
vërehet se shoqëria e shërbimit privat të sigurisë fizike duhet të disponojë në një nga format
ligjore qendër kontrolli në çdo njësi administrative që ushtron veprimtari. Qendra e menaxhimit
dhe kontrollit, është ambienti me mjete/pajisje që shërben për menaxhimin, kontrollin e
veprimtarisë private të sigurisë fizike dhe zotërimi i saj verifikohet nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut përkatës e pasqyrohet në vërtetimet përkatëse të lëshuara nga ky institucion, i cili
monitoron edhe veprimtarinë e SHPSF-ve në njësitë administrative përkatëse ku ato ushtrojnë
aktivitetin e tyre. Për këtë arsye, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor
në vendosjen e kritereve të veçanta të kualifikimit duhet të bazohet në parashikimet ligjore, në
funksion të arritjes së qëllimit të tij. Referuar kriterit sa më sipër, lidhur me disponueshmërinë e
pajisjeve për sallë operative nga ana e operatorëve ekonomikë duhet të konsiderohet i
përmbushur nga autoriteti kontraktor me paraqitjen e Akt Miratimit të Qendrës së Kontrollit dhe
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vërtetimin e performancës lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut. Cdo dokumentacion shtesë,
përfshirë kërkesa apo akte të ndërmjetme të administruara apo prodhuara nga organi kompetent
të cilat kanë cuar në nxjerjen e aktit final, pra të “Akt Miratimit” nuk duhet të përbëjnë objekt
kërkimi nga autoriteti kontraktor pasi kërkesa të tilla të panevojshme për dokumenta shtesë veçse
pengojnë dhe vështirësojnë pjesmarrjen e operatorëve ekonomikë pjesmarrës. Në këto kushte,
KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të modifikoj këtë kriter në përputhje me arsyetimin e
mësipërm, si dhe pikën 2, paragrafi e tretë, të rekomandimit të APP dhe KPP të datës
20.12.2017, i ndryshuar.
Sa më sipër pretendimet e ankimuesve “Eurogjici Security” dhe “Trezhnjeva” shpk qëndrojnë.
III.5. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici-Security” dhe
“Trezhnjeva Security” shpk për modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt
ankimi lidhur me kriterin ku parashikohet se: “Në dokumentat e tenderit është kërkuar
”Ofertuesi duhet të disponojë së paku 3 (tre) automjete dhe 2 (dy) motorçikleta (për cdo lot ku
merr pjesë) për ndërhyrje në raste emergjente, në pronësi të shoqerisë apo të marrë me qera.
Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë: - lejen qarkullimit të mjetit - pagesa
e
taksës së kolaudimit - siguracioni vjetore Në rastin kur automjeti është marrë me qera, Leja e
Qarkullimit duhet të shoqërohet edhe me kontratën noteriale të marrjes me qera, ku të jetë
percaktuar afati dhe qëllimi i marrjes me qera.” në drejtim të uljes së numrit të automjeteve të
kërkuar nga tre ne një dhe në lidhje me heqjen e kërkesës për disponueshmërinë e dy
motrocikletave, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
teknik”, pika 7, autoriteti kontraktor ka parashikuar:
“Ofertuesi duhet të disponojë së paku 3 (tre) automjete dhe 2 (dy) motorcikleta (për çdo lot ku
merr pjesë) për ndërhyrje në raste emergjente, në pronësi të shoqerisë apo të marre me qera.
Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë:
Lejen qarkullimit te mjetit
pagesa e takses se kolaudimit
siguracioni vjetore
Në rastin kur automjeti është marrë me qera, Leja e Qarkullimit duhet të shoqërohet edhe me
Kontratën noteriale të marrjes me qera, ku të jetë përcaktuar afati dhe qëllimi i marrjes me qera.

III.5.2. 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, c kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
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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.5.3. 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.5.4. 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.5.5. Nga shqyrtimi i dokumentave të tenderit rezulton se autoriteti kontraktor ka kërkuar nga
operatorët ekonomikë që të disponojnë 3 automjete dhe 2 motorë.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa për 2 motorë është një kërkesë e ekzagjeruar
dhe që i tejkalon përmasat e kontratës që prokurohet ku kërkesa për automjete është e
mjaftueshme 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, autoriteti kontraktor duhet të kryejë modifikimin e dokumentave të tenderit në
përputhje me argumentimin e mësipërm.

III.5.6. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomik “Eurogjici-Security” shpk dhe
“Trezhnjeva” shpk në lidhje me kërkesën e parashtruar se numri i mjeteve të qarkullimit tip
automjet duhet të reduktohet në një automjet për secilin lot ku merr pjesë, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se në përcaktimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, autoriteti
kontraktor duhet të mbajë në konsideratë faktin se, kriteret duhet të përcaktohen në përputhje dhe
proprocion me natyrën dhe volumin e kontratës objekt prokurimi, në rastin konkret të lotit
përkatës. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se është me vend të ndalet në një test balancues
24

të dy 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 në rast se 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. Në rastin
konkret, KPP gjykon se autoriteti kontraktor, në përgjigje të tesit të sipërcituar të
proporcionalitetit duhet të modifikojë numrin e automjeteve duke parashikuar një numër
automjetesh në përputhje dhe proprocion me volumin dhe natyrën e kontratës objekt shërbimi.

Pra pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues qëndrojnë.

III.6. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici-Security” shpk,
“Trezhnjeva” shpk për modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi
lidhur me kriterin ku parashikohet se: “Operatori ekonomik të ketë në pronësi radio marrëse
dhënëse aq sa është numri i punonjësve të shërbimit për lotin ku merr pjesë të vërtetuar me
faturë tatimore blerje. Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri duke kërkuar radio aq sa vendroje ka
për secilin lot pasi radio dhe pajiset e shërbimit merren e dorëzohen në objekt. Referuar numrit
të vendorjeve numri i mjeteve dhe paijseve që ka përcaktuar autoriteti kontraktor është jo
proporcional. Referuar kritereve të sipërcituara si edhe kriteri i përcaktuar në pikën 7 të
Kapacitetit teknik për jo më pak se një sistem radiokomunikimi është një kërkesë e përsëritur dhe
e panevojshme, pasi autoriteti kontraktor ka parashikuar shprehimish të kapacitetit teknik
kërkesën për licencë/autorizim për ngritje dhe shfrytëzim të pavarur të radiokomunikimit dhe
radioalarmit të lëshuar nga AKEP çka përmbush mësë miri qëllimin e autoritetit kontraktor që
operatorët ekonomikë të jenë të pajsiru me radiokomunikim dhe radioalarm. Dorëzimi i licencës
lëshuar nga AKEP nga ana e operatorëve ekonomikë dëshmon mësëmiri se këta të fundit
plotësojën kapacitetet teknike lidhur me pajisjet e radikomunikimit dhe radioalarmit.Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.6.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
teknik”, pika 9, autoriteti kontraktor ka parashikuar:
“9.Operatori ekonomik te kete ne pronësi radio marrëse dhenese aq sa është numri i punonjësve
të sherbimit për lotin ku mer pjese të vertetuar me fature tatimore blerje.”
III.6.2. Në nenin 37 të Ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” parashikohet
shprehimisht se:
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-

Subjekti i SHPSF-së, për realizimin e detyrës, vë në dispozicion të punonjësve të
shërbimit mjete e pajisje shërbimi. 2. Lloji i mjeteve e pajisjeve përcaktohen me
udhëzim të ministrit.

III.6.3. Në nenin 46, pika 1 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.
III.6.4. Referuar bazës ligjore sa më sipër, Komisioni gjykon se kriteri i sipërcituar është në
përputhje me parashikimet ligjore ku shprehimisht përcaktohet se shoqëria private e sigurisë
fizike për realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim dhe pajisje të shërbimit
duke përfshirë këtu edhe radio ndërlidhje, shkopinj gome, hekura lidhës)
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të
vërtetojë se operatori ekonomik disponon kapacitete teknike (në rastin konkret mjete dhe
pajisje), mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë me sukses kontratën objekt prokurimi.
Përsa i përket pretendimit të ankimuesve për numrin e tyre, Komisioni i Prokurimit Publik
gjykon se për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të vërtetojë se operatori ekonomik
disponon kapacitete teknike mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë kontratën objekt i këtij
prokurimi. Përcaktimi i numrit të këtyre pajisjeve në mënyrë të ekzagjeruar dhe jo në përpjesëtim
me natyrën dhe objektin e kontratës, referuar vendrojeve të caktuara, objektit që do të ruhet dhe
shërbimit që do të kryhet, të përcaktuara këto në dokumentat e tenderit, nuk i shërbejnë qëllimit
për të cilin vendoset kriteri, por kufizojnë pjesëmarrjen dhe konkurencën. Për rrjedhojë kriteri i
mësipërm i kërkuar nga autoriteti kontraktor duhet të modifikohet në lidhje me numrin e kërkuar
të pajisjeve që duhet të disponojnë operatorët ekonomikë i cili duhet të jetë në cdo rast në
përputhje me numrin e vendrojeve, natyrën dhe përmasat e kontratës.
Sa më sipër pretendimet ei ankimuesve “Eurogjici Security” shpk dhe “Trezhnjeva” shpk
qëndrojnë,
III.7. Lidhur me pretendimin e operatorëve ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k. dhe
“Trezhnjeva” shpk për heqjen e kriterit të veçantë të kualifikimit ku parashikohet se: “Në
dokumentat e tenderit është kërkuar: ”Operatori ekonomik të paraqesi për punonjësit certifikatat
e trajnimit për MNZ, sa është numri i punonjësve të shërbimit për lotin ku merr pjesë.” Kërkojmë
heqjen e këtij kriteri kualifikimi pasi punonjësit e shërbimit pajisjen me certifikatë nga DVP dhe
të gjitha kërkesat e tjera janë të tepërta, diskriminuese.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
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III.7.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
teknik”, pika 11, autoriteti kontraktor ka parashikuar:
“Operatori ekonomik të paraqesi për punonjësit certifikatat e trajnimit për MNZ, sa është numri
i punonjësve të shërbimit për lotin ku merr pjesë.”
III.7.2. Në nenin 3 të ligjit Nr.7707 dt.17.05.1993 “Për mbrojtjen nga zjarri” parashikohet se:
“Personat juridikë e fizikë, vendas e të huaj detyrohen të zbatojnë rregullat e mbrojtjes nga zjarri
në të gjitha kategoritë e objekteve, shtetërore a private, të parashikuara nga ky ligj”.
III.7.3. Në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet shprehimisht: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat
e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. 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;”
III.7.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i mësipërm nuk është proporcional me
objektin e prokurimit. Roli i subjekteve juridikë privatë, parashikuar edhe nga lex specialis ”Ligji
për mbrojtjen nga zjarri”, është i kufizuar në marrjen e masave parandaluese dhe njoftimin e
organeve të specializuara në rast të rënies së zjarrit. Komisioni gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor sipas së cilës operatori ekonomik të paraqesi për punonjësit certifikatat e trajnimit për
MNZ, sa është numri i punonjësve të shërbimit për lotin ku merr pjesë, është një kriter i
ekzagjeruar dhe që nuk përputhet me natyrën e kontratës objekt prokurimi, ndaj dhe autoriteti
kontraktor duhet të bëjë modifikimin e dokumentave të tenderit, duke e hequr këtë kusht
kualifikues.
Sa më sipër, pretendimi i operatorëve ekonomikë ankimues qëndron.
III.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., k për heqjen e
kriterit të veçantë të kualifikimit parashikuar për lotin 1 me objekt “Ruajtja dhe siguria e
objekteve në Qytetin e Tiranës ( katër objekte në qytetin e Tiranës Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, DRT Tatimpaguesve të Mëdhenj,Shërbimi
Tatimpagues ) në lidhje me disponueshmërinë e një punonjësi shërbimi që flet gjuhën angleze
certifikuar nga një institucion arsimor,Komisioni i Prokurimit Publik vëren se kriteri i mësipërm
lidhet me një lot tjetër të procedurës së prokurimit ( lotin 1) e për rrjedhojë nuk ka objekt
shqyrtimi për lotin objekt ankimi.
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III.9. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk me ndryshimin
e dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi me arsyetimin se “Një ofertues mund
të aplikojë për jo më shumë se dy lote. Ky kriter është diskriminues dhe kufizon konkurencën pasi
ka kompani që janë të paisura me kategori 1.3.A që ushtron aktivitetin në të gjithë territorin e
Republikës së Shqipërisë kjo falë legjislacionit shqiptar që i lehtëson këto shoqëri për ushtrim
aktiviteti në gjithë territorin. Kërkojmë heqjen e këtij kriteri duke e modifikuar që një operator
mund të marrin pjesë në disa lote të veçanta me kusht që të plotësojë kërkest për kualifikim për
secilin lot ku merr pjesë por nuk mund të shpallet fitues në më shumë se dy lote.” Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.9.1. Në seksionin 2.6. të “Njoftimit të Kontratës” , pjesë e dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar se: Një Ofertues
mund të aplikojë për jo me shume se dy lote [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot
paraqitet një ofertë e veçantë.

III.9.2. Në nenin 30 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar
parashikohet se “Procedura e hapur është procedura e preferuar në prokurimet. 2. Në
procedurën e hapur autoriteti kontraktor boton një njoftim, në përputhje me nenin 38 të këtij
ligji, i cili përmban një përshkrim të objektit që do të prokurohet dhe rregullat e veçanta
procedurale. 3. Të gjithë ofertuesit e dorëzojnë ofertën e tyre, përkatësisht, ofertën ekonomike,
ofertën teknike dhe provën për përmbushje të kritereve përzgjedhëse, sipas kërkesave të neneve
45 e 46 të këtij ligji.”
III.9.3. Në nenin 29 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, parashikohet se “Kur kontratat për
punë/mall/shërbim ndahet në lote, autoriteti kontraktor duhet të hartojë kërkesat e veçanta të
kualifikimit për secilin lot. Kërkesat duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me
objektin, natyrën dhe vlerën e lotit. “Në çdo rast, lotet janë të organizuara si procedura të
veçanta brenda një procedure. Fillimi dhe përfundimi i njërit lot nuk ndikon në lotin tjetër të
procedurës”
III.9.4. Në nenin 45 pika 1 dhe 2 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar parashikohet se “ Marrëveshja
kuadër prokurohet sipas këtyre rregullave. Ajo mund të lidhet vetëm pasi autoritetet kontraktore
të kenë kryer një procedurë të hapur, të kufizuar, kërkesë për propozim, shërbim konsulence ose
me negociim, me shpallje paraprake të njoftimit të kontratës. Në kontratat sektorale autoritetet
kontraktore mund të përdorin gjithashtu procedurën me negociim, pa shpallje paraprake të
njoftimit të kontratës. 2. “Operatorët ekonomikë përzgjidhen si palë të marrëveshjes kuadër duke
zbatuar kriteret e përcaktimit të ofertës fituese, sipas përcaktimeve të nenit 55, të LPP-së. Në çdo
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rast, autoriteti kontraktor mund të vendosë të vlerësojë ofertën/ofertat fituese duke u bazuar në
çmimin për njësi”

III.9.5. Në nenin 47 pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar parashikohet se: “Kontratat e bazuara
në marrëveshjet kuadër, të lidhura me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara, duhet të akordohen brenda kufijve dhe kushteve të parashikuara në marrëveshjen
kuadër. Meqenëse këto marrëveshje kuadër vlerësohen si kontrata, nuk lejohet të bëhen
ndryshime të kushteve të tyre, pasi kjo do të konsiderohej shkelje e kontratës. Nëse nevojat e
autoritetit kontraktor ndryshojnë, atëherë autoriteti kontraktor duhet të prokurojë një
marrëveshje kuadër të re. Në rast të përdorimit të kësaj lloj marrëveshjeje, autoriteti kontraktor
duhet të përcaktojë në dokumentet e tenderit kushtet që do të zbatohen për dhënien e kontratave
brenda marrëveshjes kuadër. Në çdo rast, dhënia e kontratave do të bëhet pa rihapur
konkurrimin, duke u bazuar në kushtet e përcaktuara në marrëveshjen kuadër. Kjo lloj
marrëveshjeje përdoret në rastin e ndarjes së objektit të prokurimit në lote, ku për çdo lot do të
përcaktohet një operator ekonomik fitues. Marrëveshjet kuadër me disa operatorë ekonomikë
duhet të lidhen me të paktën tre operatorë ekonomikë, nëse të tre operatorët ekonomikë i kanë
përmbushur të gjitha kriteret e përzgjedhjes. Në rast të kundërt, autoritetet kontraktore mund të
lidhin marrëveshje kuadër me ato operatorë ekonomikë që i kanë përmbushur të gjitha kriteret,
me kusht që të jenë të paktën dy. Në përfundim të afateve të ankimit, operatorët ekonomikë të
kualifikuar në marrëveshjen kuadër renditen sipas kriterit të vlerësimit.”

III.9.6. Në Udhëzimin nr.6 datë 16.01.2018 “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe
Zhvillimin e saj me Mjete Elektronike” të Agjencisë së Prokurimit Publik parashikohet se “
Gjithashtu, autoriteti kontraktor duhet të specifikojë në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat
e tenderit të gjitha lotet, si edhe rregullat për dhënien e tyre ( psh numri i dhënies së loteve tek
një ofertues).”

III.9.7. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në përzgjedhjen e llojit
të procedurës së prokurimit, ka përzgjedhur procedurën e hapur, si procedura e preferuar e ligjit
në kuptim të nenit 30 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar.
Procedura “ E Hapur” i jep mundësinë të gjithë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë ofertën e
tyre, përkatësisht, ofertën ekonomike, ofertën teknike dhe provën për përmbushje të kritereve
përzgjedhëse, sipas kërkesave të neneve 45 e 46 të këtij ligji. Vlerësimi i ofertave në procedurën
e prokurimit të ndarë në lote dhe veçanërisht, Marrëveshje Kuadër e ndarë në lotë kryhet në
përputhje me kërkesat e përgjitshme të pranimit dhe të veçanta të kualifikimit pjesë e
dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi si edhe bazuar në nenin 29 dhe 45 e
29

vijues të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik” të ndryshuar. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor ku secili operator ekonomik mund të dorëzojë ofertë vetëm për 2 lote është në
kundërshtim me nenin 30 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar
si edhe akteve nënligjore në zbatim të tij. Referuar pretendimit të autoritetit kontraktor se ky i
fundit i është referuar Udhëzimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, KPP konstaton se në
Udhëzimin nr.6 datë 16.01.2018 “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe Zhvillimin e saj me
Mjete Elektronike” të Agjencisë së Prokurimit Publik parashikohet se “ Gjithashtu, autoriteti
kontraktor duhet të specifikojë në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit të gjitha
lotet, si edhe rregullat për dhënien e tyre ( psh numri i dhënies së loteve tek një ofertues). Në
rastin konkret kemi të bëjmë me përcaktimin e kushteve të marrëveshjes kuadër dhe rregullat e
dhënies së tyre, por në asnjë rast me kufizimin e të drejtës së operaotrëve ekonomikë për të marrë
pjesë në të gjithë lotet e procedurës së prokurimit. Sa më sipër, KPP gjykon se autoriteti
kontraktor duhet të modifikojë dokumentet e prcoedurës duke marrë në përputhje me arsyetimin
e mësipërm.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk qëndron.
III.10. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk në lidhje me
ndryshimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi me arsyetimin se “Xhiro
mesatare vjetore gjatë tre viteve të fundit të ketë një vlerë sa fondi limit i Marrëveshjes Kuadër
për lotin ku merr pjesë. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga
Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit (2015, 2016, 2017).
Kërkojmë të modifikohet kriteri dhe të kërkohet për tre vitet e fundit 2014, 2015, 2016 pasi
Drejtoritë Rajonale nuk pajisin me vërtetim fizik por shkarkohet në portalin qeveritar në mënyrë
elektronike dhe se viti 2017 nuk mund të shkarkohet pa mbyllur bilancin zyrtar të vitit 2017.
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.10.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti
teknik”, pika 10, autoriteti kontraktor ka parashikuar: Xhiroja mesatare vjetore gjatë tre viteve
të fundit te ketë një vlere sa fondi limit i Marrvëshjes Kuadër (për lotin ku merr pjesë). Për ketë
operatori ekonomik duhet te paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar
gjate tre viteve te fundit.(2015,2016,2017)
III.10.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “c” i ligjit nr. 9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar parashikohet se: “gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë
vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me anë
të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve
profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një
deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga
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veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3
vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur; [...]”
III.10.3. Në nenin 28 pika 4 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar parashikohet se: “Për të provuar
kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon: b) “kopje të deklaratave të
xhiros vjetore. Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufirin e ulët monetar, vlera e kërkuar
nga autoriteti kontraktor nuk mund të tejkalojë vlerën limit të kontratës që prokurohet. Në
procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufirin e ulët monetar, vlera e kërkuar nga autoriteti
kontraktor nuk mund të tejkalojë 40 % të vlerës limit të kontratës që prokurohet; dhe/ose [...]”
III.10.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor mbi dorëzimin
e deklaratave të xhiros vjetore të tre viteve të fundit është një kërkesë e bazuar në nenin 28 pika 4
të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave. Në lidhje me pretendimin e
ankimuesit se nga administrata tatimore nuk lëshohet vërtetim mbi xhiron e vitit 2017 pa u
përfunduar procesi i dorëzimit të bilanceve, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa për
dorëzimin e xhiros së tre viteve të fundit është një kërkesë e ndryshme e paraparë si nga ligji
specifik mbi procedurat tatimore ashtu edhe nga akti nënligjor në zbatim të ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar. Kërkesa për lëshimin e vërtetimit mbi
qarkullimin vjetor ( xhiron e një subjekti juridik) nuk është një kërkesë e cila është e lidhur me
procesin e dorëzimit dhe miratimit të pasqyrave financiare të personave juridikë. Sa më sipër,
KPP gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për dorëzimin e vërtetimit të xhiros së vitit 2017
nuk krijon pengesa për operatorët ekonomikë dhe njëherazi i vendos ato në kushte të barabarta
për disponueshmërinë e këtij vërtetimi, për sa kohë që ky i fundit nuk është i lidhur me procesin
e dorëzimit të pasqyrave financiare ( bilanceve).
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” shpk nuk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i 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”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Ruajtje objektesh të godinave
ku është akomoduar administrata tatimore për vitin 2018” – Marrëveshje Kuadër - me
një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj” e ndarë
në lote, loti 3 me objekt “Ruajtja dhe siguria e objekteve në qarkun e Durrësit( Godinat
e DRT Durrës, Agjensia Kavajë)” me nr REF-40258-01-12-2018 me fond limit 5 054
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266,32 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar në datë 12.02.2018 nga autoriteti
kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
2. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” shpk për procedurën e
mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë ankimues “Eurogjici-Security” sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” shpk
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 123 Protokolli,
Datë 26.01.2018

Nr. 161 Protokolli,
Datë 01.02.2018
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