KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 319/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 19.05.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Kërkesë për propozim”, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me
roje private”, me fond limit 1.049.600 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 20.05.2015, nga
autoriteti kontraktor, Muzeu i Artit Mesjetar, Muzeu i Arsimit
dhe Muzeu Arkeologjik, Korçë.

Ankimues:

“Vaso Security” sh.p.k
L.3, Rruga “Gavril Pepo”, Vila 1
Korçë

Autoriteti kontraktor:

Baza Ligjore:

Muzeu i Artit Mesjetar, Muzeu i Arsimit dhe Muzeu
Arkeologjik, Korçë
Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka
prima facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të
paraqitur ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më
pas ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën
e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit.
I.3. Nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 06.04.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim”, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me roje private”, me fond limit 1.049.600 lekë
(pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 16.04.2015, nga autoriteti kontraktor,
Muzeu i Artit Mesjetar, Muzeu i Arsimit dhe Muzeu Arkeologjik, Korçë.
II.2. Në datën 06.04.2015 ankimuesi “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të tenderit. Konkretisht
pretendohet si më poshtë:
1. Kërkohet heqja e kriterit “Leja për përdorimin e armëve, lëshuar nga DPQ Korçë”
pasi […] nuk mund të kërkohet armë pa u lidhur njëherë kontrata […].
2. Kërkohet modifikimi i kriterit: “Të ketë të licencuar nga QKR për ushtrimin e
aktivitetit në zonën ku ndodhet autoriteti kontraktor, sipas nenit 62 të ligjit nr. 7923,
dt. 03.05.2007 për subjektet që sipas QKR-së e kanë selinë në Korçë” pasi […]
është tërësisht i paligjshëm, në kushtet kur detyron të gjithë operatorët ekonomikë që
të paraqesin këtë dokument edhe pse disa, sipas QKR-së, e kanë selinë në Korçë dhe
disa të tjerë që selinë e kanë në një tjetër qytet […].
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3. Kërkohet ndryshimi i kriterit: “Vërtetim për numrin e punonjësve te certifikuar ne
baze te ligjit nr.8770 dt 19.04.2001”Per sherbimin e ruajtjes dhe te sigurise fizike”,
shoqeruar me listen emerore, certifikatat/lejet e punonjesve te certifikuar,leshuar
nga Drejtoria e Policise te Qarkut per jo me pak se 8 punonjes sherbimi perfshire
ata qe do te ruajne objektin,punonjesit e salles operative dhe punonjesit e grupit te
gatshem” pasi kërkesa për 8 punonjës është e ekzagjeruar dhe jo në proporcion me
objektin e kontratës.
4. Lidhur me “Termat e referencës”, objekti dhe qëllimi i shërbimit është: “Ruajtja e
Muzeut Mesjetar me roje private dhe e Muzeut Arkeologjik me kamera dhe sistem
alarmi”. Sipas ankimuesit nga verifikimi i kërkesave të autoritetit kontraktor mbi
zërat që duhet të llogariten gjatë hartimit të ofertës ekonomike, konstatohet se
autoriteti në asnjë zë nuk ka parashikuar:
 Numrin e kamerave
 Specifikat e kamerave
 Numrin e sistemit të alarmit
 Numrin e sensorëve të alarmit
 Specifikat e sensorëve për jashtë ose për brenda
 Vlerën e fondit limit të përllogaritur për zërat kamera dhe sinjal alarmi, në mënyrë
që të përllogaritim nëse ka fond apo jo për këto zëra.
II.3. Në datën 09.04.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
sqaruar si më poshtë:
1.Në lidhje me pretendimin për armatimin e rojeve ju sqarojmë se kriteri është vendosur
bazuar në legjislaslacionin në fuqi. {...] Gjithashtu në DST nuk është kërkuar një numër i
përcaktuar armësh
2. Në lidhje me pretendimin për licencimin për ushtrimin e aktivitetit në vendndodhjen e
AK-së, ju sqarojmë se nga ana juaj është paraqitur një dokument, lëshuar nga ana e
Drejtorisë së Policisë së Qarkut Korce ku provohet se ju ushtroni aktivitet në Korcë. Nisur
nga ky fakt rezulton se ju duhet të jeni tatimpagues që shlyen detyrimet vendore në Bashkinë
Korce. Gjithashtu kriteri i vendosur nga ana jonë ka të bëjë dhe më faktin për ndërtimin e
Sallës Operative në vendet ku ushtroni aktivitetin tuaj, ku ndërlidhja midis sallës dhe rojeve
do të bëhet mbi bazën e frekuencave të mbulimit , lejuar nga AKEP-i. Në mbështetje të kësaj
sqarojmë se ky kriter është përcaktuar dhe mbi bazën e shkresës së Drejtorisë së
Përgjithshme të Tatimeve.
3. Pretendimi juaj se 8 punonjës është një numër i madh i kërkuar, nuk qëndron sepse nga
AK është kërkuar një numër prej 3 punonjësish për shërbimin e ofruar, minimumi 3 do të
ketë dhe grupi i gatshëm dhe të paktën 2 do të jenë në sallën operative, e cila është në
shërbim 24 orë.
Për llogaritjen e fondit limit, është parashikuar që të dyja objektet do të prokurohen brenda
së njëjtës shumë dhe sa për sqarim, Muzeu Arkeologjik është godinë më vete dhe jo pjesë e
Artit Mesjetar.
Sa për kamerat sqarojmë se:
- Një centralino
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-

Një tastier
Tetë sensorë
Katër kamera jashtë.”

II.4. Në datën 16.04.2015 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
II.5. Në datën 04.05.2015 Komisioni i Prokurimit Publik mori vendimin 265/2015, si më
poshtë:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k
për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt: “Shërbimi i
ruajtjes me roje private”, me fond limit 1.049.600 lekë (pa TVSH), parashikuar për
t’u zhvilluar në datën 16.04.2015, nga autoriteti kontraktor, Muzeu i Artit Mesjetar,
Muzeu i Arsimit dhe Muzeu Arkeologjik, Korçë.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e procedurës së
përputhje me konstatimet e Komisionit të Prokurimit Publik.

prokurimit, në

3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
Vendimi 265/2015 i Komisionit të Prokurimit Publik u mor bazuar në arsyetimin e
mëposhtëm:
“III.1. Lidhur me kërkesën e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k për heqjen e
kriterit për lejen e përdorimit të armëve, lëshuar nga DPQ Korçë, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti
Ligjor, është kërkuar:
“Leje për përdorimin e armëve, lëshuar nga Drejtoria e Policise së Qarkut Korçë.”
III.1.2. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 përcaktohet: Kërkesat e
veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin
46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese,
natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre
kritereve.”
III.1.3. Në Udhëzimin e Ministrit të Brendshëm nr. 656, datë 06.10.2009, Kreu V, pika 29,
shkronjat “d” dhe “f”, përcaktohet se:
Me qëllim njohjen dhe kontrollin e aktivitetit të SHRSF-ve me aktivitet në territorin e
DPQ-së, specialisti përgjegjës, për secilën shoqëri, çel e ruan dosjen e aktivitetit të
tyre, në të cilën vendosen e administrohen këto dokumente:
4

- Lista e armëve të krahut dhe të armëve të brezit, në të cilën të pasqyrohen: numri
dhe lloji i armës, emri i punonjësit që e mban atë, objekti ku arma përdoret për
shërbim.
- Plani i dislokimit të shërbimit për secilin objekt që ka marrë në ruajtje shoqëria,
së bashku me skicën ku pasqyrohen dhe vendrojat dhe oraret e shërbimit. Si rregull
përpilohet në fillim të çdo viti dhe sa herë që ka ndryshime të numrit të objekteve të
marra apo hequra nga ruajtja.
III.1.4. Ndërkohë, me Urdhërin nr.155, datë 29.05.2014 të Ministrit të Punëve të
Brendshme “Për disa ndryshime në Urdhërin e Ministrit të Rendit Publik nr.1491, datë
21.06.2001 “Për pajisjen e shoqërive të ruajtjes dhe të sigurisë fizike me armatim, municion
dhe mjete speciale”, është vendosur që:
Në Urdhërin nr.1491, datë 21.06.2001 të Ministrit të Rendit Publik “Për pajisjen e
shoqërive të ruajtjes dhe të sigurisë fizike me armatim, municion dhe mjete
speciale”, bëhen këto ndryshime:
Pikat 2 dhe 3, ndryshojnë si më poshtë vijon:
2. Pajisen me pistoletë TT.Mod.54 e 14 fishekë:
a) Punonjësi i shërbimit të shoqërisë që bën ruajtjen dhe sigurimin fizik të
objekteve publike dhe private.
b) Punonjësi i shërbimit të shoqërisë private që bën sigurimin fizik,
mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të shtetasve shqiptarë dhe të huaj.
3. Pajisen me automatik mod. 56 me 30 fishekë:
a) Punonjësi i shërbimit të shoqërisë së ruajtjes dhe të sigurisë fizike që bën
ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve depot e lëndëve plasëse për
përdorim civil, HEC (hidrocentralet), depo uji nënstacione elektrike,
godinavetë SHISH-it.
b) Punonjësi i shërbimit që bën shoqërimin e vlerave monetare dhe sendeve
të çmuara... [...]
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor për
paraqitjen e “lejes për përdorimin e armës”, nuk është në përputhje me dispozitat ligjore të
sipërcituara, ku përcaktohet qartë se operatori ekonomik është i detyruar të pajiset me leje
kolektive kur shpallet fitues dhe ka lidhur kontratën me autoritetin kontraktor, pasi atëherë
miratohet plani i dislokimit të punonjësve përkatës.
Gjithashtu në çertifikatat individuale për ushtrimin e veprimtarisë, përcaktohet se çdo
person i pajisur me çertifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, ka të
drejtën për përdorimin edhe të armës së zjarrit. Në këtë kontekst, çdo person i pajisur me
leje/çertifikatën si punonjës shërbimi, jo vetëm e plotëson këtë kriter, por e ka të drejtën për
përdorimin e armës së zjarrit.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se arma konkrete dhe leja përkatëse për përdorimin e
kësaj arme, nuk mund të jepen më parë se sa përcaktimi i objektit që do të ruhet, ndërkohë
që, sipas çertifikatës personale për ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes së objekteve, çdo
person i pajisur me lejen/çertifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, e
ka të drejtën për përdorimin e armës së zjarrit.
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Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k.
qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se kërkesa e autoritetit kontraktor që ofertuesi të
ketë të licencuar nga QKR për ushtrimin e aktivitetit në zonën ku ndodhet autoriteti
kontraktor, sipas nenit 62 të ligjit nr. 7923, dt. 03.05.2007 për subjektet që sipas QKR-së e
kanë selinë në Korçë”, është tërësisht i paligjshëm, në kushtet kur detyron të gjithë
operatorët ekonomikë që të paraqesin këtë dokument edhe pse disa, sipas QKR-së, e kanë
selinë në Korçë dhe disa të tjerë që selinë e kanë në një tjetër qytet […], Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1 Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualfikimit”, “Kapaciteti ligjor”, nga ana e
autoritetit kontraktor është parashikuar kërkesa e mëposhtme:
“Te kete licencuar nga QKR per ushtrimin e aktivitetit ne zonen ku ndodhet Autoriteti
Kontraktor, sipas neni 62 te ligjit nr.7923,dt 03.05.2007.”
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor përcaktuar si më
sipër, nuk është hartuar në mënyrë korrekte dhe në përputhje me legjislacion në fuqi, pasi
Qendra Kombëtare e Regjistrimit nuk ka për detyrë licencimin e aktivitetit të shoqërive,
funksion të cilin e kryen Qendra Kombëtare e Licencimit. Pra me mënyrën si është hartuar
kërkesa, krijon konfuzion tek ofertuesit në plotësimin e saj. Autoriteti kontraktor për këtë
kusht, ka sqaruar se kjo kërkesë është bërë për shkak të vendit ku ushtron aktivitetin
autoriteti kontraktor, thënë ndryshe, që çdo ofertues duhet të ketë një sallë operative në
qytetit e Korcës, por nga ana e tij është kerkuar shprehimisht në kriteret e vecanta të
kualfikimit “Kapacitetitn teknik” plotësimi i kushtit si vijon: “Te kete ne dispozicion nje
salle operative ne zonen ku ndodhet objekti, shoqeruar me certifikate pronesie ose kontrate
qiraje minimalisht per kohen qe do te zbatohet kontrata, pamje te jashtme dhe te brendshme
te salles te fotografuara dhe me vertetim leshuar nga Drejtoria e Policise Qarku Korce, ku
te tregohet adresa e sakte e salles…”. Në këtë kontekst, nuk është e nevojshme të dublohen
kërkesat, përderisa shprehimisht është parashikuar kërkesa për sallë operative në
kapacitetin teknik, kërkesë e cila do të dokumentohet me vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria
e Policisë së Qarkut Korçë, që është edhe institucioni ku raportohet veprimtaria e shoqërive
private të sigurisë fizike, bazuar në Udhëzimin nr. 656, datё 06.10.2009 tё Policisё sё
Shtetit, Ministria e Brendshme, “Pёr procedurat e certifikimit, licencimit dhe kontrollit tё
veprimtarisё sё shёrbimit tё ruajtjes dhe tё sigurisё fizike”.
Përsa i përket faktit që ofertuesi duhet të jetë tatimpagues që shlyen detyrimet vendore në
Bashkinë Korcë, ky pretendim i autoritetit kontraktor nuk është parashtruar në kërkesën në
fjalë.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se kërkesa per jo me pak se 8 punonjes sherbimi,
te gatshem, është e ekzagjeruar dhe jo në proporcion me objektin e kontratës, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” është kërkuar:
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“Vertetim per numrin e punonjesve te certifikuar ne baze te ligjit nr.8770 dt
19.04.2001”Per sherbimin e ruajtjes dhe te sigurise fizike”, shoqeruar me listen emerore,
certifikatat/lejet e punonjesve te certifikuar, leshuar nga Drejtoria e Policise te Qarkut per
jo me pak se 8 punonjes sherbimi perfshire ata qe do te ruajne objektin, punonjesit e salles
operative dhe punonjesit e grupit te gatshem.”
III.3.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” nga ana e autoritetit
kontraktor është kërkuar si më poshtë:
Shërbimi që kërkohet:
Ruajtja e Muzeut Mesjetar me roje private dhe e Muzeut Arkeologjik me kamera me sistem
alarmi.
Afatet e ekzekutimit:
01-06.2015-31.12.2015
Sherbimi do te jete cdo dite nga ora 17.00-08.00.
Ndërsa në shtojcën 12 “Termat e referencës” është kërkuar:
Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:
Ruajtja e Muzeut Mesjetar me roje private dhe e Muzeut Arkeologjik me kamera me sistem
alarmi.
Detyrat:
Sherbimi do te jete cdo dite nga ora 17.00-08.00.
Numri i rojeve do te jete 3
Vendroja 1 cope.
Shpërndarja:
Vendi i kryerjes së shërbimeve:
Muzeu Mesjetar dhe Muzeu Arkeologjik
III.3.3. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
neni 46, pika 1, germa b) përcaktohet: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në
procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret 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 pikën 3 përcaktohet: “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në
mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo
rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik.”
III.3.4. 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, të cilat nuk duhet të tejkalojnë objektin e
prokurimit.
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Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontrator për 8 punonjës
shërbimi është jopropocionale pasi e tejkalon volumin dhe përmasat e kontratës që
prokurohet, në kushtet kur kërkohet që shërbimi i ruajtjes të kryhet cdo dite, nga ora 17.0008.00, me 3 punonjës shërbimi në një vendroje në Muzeun Mesjetar dhe ruajtja e Muzeut
Arkeologjikdo të realizohet me kamera me sistem alarmi. Në kërkesat për numrin e
punonjësve, autoriteti kontraktor duhet të marrë parasysh numrin e personelit që nevojitet
për realizimin e kushteve të kontratës së kërkuar në dokumentat e tenderit.
Vendosja e këtij kriteri në mënyrë joproporcionale me volumin e kontratës që prokurohet
ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe trajtimin e barabartë të
operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi dhe bie në kundërshtim
me nenin 1, pika 2 e Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të
ndryshuar.
Për autoritetin është e rëndësishme të vërtetohet se operatori ekonomik disponon kapacitete
teknike (në rastin konkret punonjës shërbimi), mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë
objektin e prokurimit dhe për këtë arsye, KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të
marrë masa për modifikimin e kriterit në fjalë.
Përsa më sipër, pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimet e ankimuesit përsa i përket kërkesave për ruajtjen e Muzeut
Arkeologjik me kamera dhe sistem alarmi, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Referuar shtojcave 11 dhe 12 të dokumentave të tenderit rezulton se është kërkuar
Ruajtja e Muzeut Mesjetar me roje private dhe e Muzeut Arkeologjik me kamera me sistem
alarmi për periudhën 01-06.2015-31.12.2015, cdo dite nga ora 17.00-08.00. Numri i rojeve
do te jete 3.
Sipas informacionit të autoritetit kontraktor rezulton se për llogaritjen e fondit limit është
parashikuar që të dyja objektet do të prokurohen brenda së njëjtës shume. Muzeu
Arkeologjik është godinë më vete dhe jo pjesë e Artit Mesjetar. Sa për kamerat autoriteti
kontraktor ka sqaruar se nevojiten; një centralino, një tastierë, tetë sensorë dhe katër
kamera jashtë. Në lidhje me koston e shërbimit me kamera dhe sistem alarmi të Muzeut
Arkeologjik, autoriteti kontraktor ka sqaruar se këto objekte ( centralino, kamera etj) do të
mbeten në pronësi të ofertuesit. AK-ja do të marrë vetëm shërbimin dhe nuk do t’i blejë këto
pajisje.
III.4.2. Në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23,
pika 1 dhe 4 përcaktohet se “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e
mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar
sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim
të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur,
specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me
aftësi të kufizuara.
Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që
duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të
përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë
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në mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe
rrethanave me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave
duhet të dalë jo vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë
punim nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale. Që të garantohet
krahasueshmëria e ofertave për kërkesat e objektit të kontratës, për këto punime ose për
funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit dhe të funksionit duhet të jenë të sakta për t’u
dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë në përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin
e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe specifikimet për furnizimin e mallrave
apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin.”
III.4.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 1
përcaktohet “Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku
përfshihen objekti, qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit, që do kryhet.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor ka dhënë informacion të
pamjaftueshëm lidhur me shërbimit e ruajtjes së Muzeut Arkeologjik me kamera dhe sistem
alarmi, pasi, referuar shtojcave përkatëse për “Specifikimet Teknike”, “Termat e
referencës” dhe “Shërbimet e grafiku i ekzekutimit” nuk sqarohet si do të kryhet ky
shërbim. Më pas, në përgjigje të ankesës së ankimuesit, janë dhënë sqarimet përkatëse, por
autoriteti kontraktor nuk ua ka bërë të njohur këto sqarime, nëpërmjet një shtojce, edhe
ofertuesve të tjerë, në kundërshtim me nenin 42, pika 2 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, sipas së cilit: “Autoriteti kontraktor, në çdo kohë,
përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me
nismën e vet ose me kërkesë për sqarim nga një operator ekonomik, mund të bëjë ndryshime
në dokumentet e tenderit, përmes hartimit të një shtojce. Çdo shtojcë u komunikohet
menjëherë të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit dhe
bëhet detyruese për ta. Shtojca vihet në dispozicion edhe në rrugë elektronike.”
Përsa i përket pretendimit për fondin limit, sqarojmë se autoriteti kontraktor duhet të
marrë parasysh kryerjen e shërbimit në një vendroje pa ndërprerje nga ora 17.00-08.00 (15
orë) për 7 muaj si dhe ruajtjen me kamera dhe sistem alarmi i Muzeut Arkeologjik për të
njëjtën periudhë, por që kërkon angazhimin në personelin e nevojshëm dhe teknologjinë e
duhur.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k, parashtruar
në pikën 4 të ankesës, qëndron pjesërisht.”
II.6. Në zbatim të vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik, në datën 13.05.2015
autoriteti kontraktor ka bërë modifikimin e dokumentave të tenderit duke shtyrë datën e
hapjes së ofertave në datën 20.05.2015.
II.7. Në datën 13.05.2015 operatori ekonomik “Vaso Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së
mësipërme të prokurimit. Në këtë ankesë kundërshtohen kritere të publikuara nga autoriteti
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kontraktor në sistemin elektronik të prokurimeve të datës 06.04.2015 si dhe vendimi KPP
265/2015.
II.8. Në datën14.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik
“Vaso Security” sh.p.k, duke e refuzuar ankesën.
II.9. Në datën 19.05.2015 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit
Publik lidhur me hartimin e dokumentavetë tenderit të mësipërm.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese
Arsyeton
III.1. Në datën 06.04.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik
tё prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim”, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes me roje private”, me fond limit 1.049.600 lekë
(pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 16.04.2015, nga autoriteti kontraktor,
Muzeu i Artit Mesjetar, Muzeu i Arsimit dhe Muzeu Arkeologjik, Korçë.
III.2. Në datën 13.05.2015 operatori ekonomik “Vaso Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, ku kundërshtohen kritere të publikuara nga autoriteti kontraktor
në sistemin elektronik të prokurimeve të datës 06.04.2015 si dhe vendimi KPP 265/2015.
III.4. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2 të ligjit nr.9643,
dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” ku është parashikuar:
“Çdo person që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar
ose rezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me
këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.”
Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen
pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në
faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik.
Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së
prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi
brenda 3 ditëve nga data e depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit
kontraktor mund të bëhet ankim në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën
6 e në vijim të këtij neni.
Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk
shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon
atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik
brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar
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në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që
nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës
i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor.”
III.5. Në rastin konkret, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në datën
13.05.2015 pranë autoritetit kontraktor, duke mos respektuar afatet e ankimimit sikurse
përcaktohet në ligjin e sipërcituar, ç’ka rrjedhimisht sjell si pasojë mospërmbushjen e
detyrimit për ndjekjen e afateve ligjore të ankimimit në autoritetin kontraktor, duke mos
plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës” që, referuar
nenit 23, pikës 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,
përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për
shkak të mosrrespektimit të afateve të ankimimit.
Komisioni Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së
prokurimeve publike, respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie
thelbësore e me ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron
strikt rregullimit të parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.6. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga
operatori ankimues pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik nuk
mund të konsiderohet si ezaurim i afateve ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ
pasi, për faj të vetë ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas kritereve të
domosdoshme të përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
III. 7. Përsa i përket pretendimeve mbi vendimin KPP 265/2015, Komisioni i Prokurimit
Publik sqaron se rishikimi i i vendimit të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik, është e
drejtë ekskluzive e autoritetit kontraktor dhe jo e operatorit ekonomik, bazuar në nenin 64/2
të LPP-së ku parashikohet: “Autoritetet kontraktore duhet të zbatojnë vendimin e dhënë ose
kërkojnë rishikimin e vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga
marrja dijeni për vendimin…”

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri

Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Vaso Security” sh.p.k
për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes
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me roje private”, me fond limit 1.049.600 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 20.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Muzeu i Artit Mesjetar,
Muzeu i Arsimit dhe Muzeu Arkeologjik, Korçë.
2. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën përkatëse për shqyrtimin e
mosmarrëveshjes administrative.
3. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 928 Protokolli,
Datë 19.05.2015
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Zv/Kryetar
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