KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 102/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 03.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Kërkesë për propozim” me Nr. REF-66243-01-31-2017, me
objekt: “Shërbimi me Roje Fizike dhe Sistem Alarmi për
Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit
Tiranë”, me fond limit 1.614.452 lekë pa TVSH, parashikuar
për t’u zhvilluar nё datёn 10.02.2017 nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit
Tiranë.”

Ankimues:

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

Autoriteti kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Tiranë
Rr. “Rifat Bodinaku”, Mbrapa Ministrisë së Jashtme, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit
të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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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, në përputhje me kërkesat e
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 01.02.2017 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me Nr. REF-66243-01-31-2017, me objekt: “Shërbimi me Roje Fizike dhe Sistem
Alarmi për Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit Tiranë”, me fond
limit 1.614.452 lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn 10.02.2017 nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Tiranë.
II.2. Në datën 07.02.2017 operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë ngrihen pretendime lidhur me hartimin e
dokumentave të tenderit të mësipërm.
II.3. Në datën 09.02.2017, nëpërmjet shkresës nr. 117/1 prot.,datë 08.02.2017 autoriteti
kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e pranuar pjesërisht ankesën.
II.4. Në datën 16.02.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar kriteret dhe kushtet e dokumentave të
tenderit, pretendime të cilat nuk u pranuan nga autoriteti kontraktor. Konketisht pretendohet
si vijon:
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1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit, autoriteti kontraktor ka kërkuar:
“Certifikatë profesionale për ushtrim profesioni mbi 2 punonjes shërbimi, verifikuar nga
listpagesat e vulosura nga subjekti nxjerr nga sistemi i Tatim Taksave RSH për periudhën
Janar –Dhjetor 2016.”
Kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen e listpagesave të vulosura nga subjekti
është e ekzagjeruar dhe joproporcionale, pasi për autoritetin kontraktor e rëndësishme
është që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, të zotërojnë
kapacitetet e nevojshme ligjore, financiare dhe teknike për realizimin me sukses të
kontratës. Në rastin konkret për autoritetin e rëndësishme është që operatorët ekonomikë
të zotërojnë numrin e nevojshëm të punonjësve, vërtetuar me vërtetimin e lëshuar nga
Drejtoria Rajonale Tatimore dhe me listpagesat përkatëse. Listpagesat deklarohen on
line në sistemin elektronik të tatimeve dhe nuk është e nevojshme edhe vulosja e tyre nga
operatori, pasi ato shkarkohen nga ky sistem […].
2. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar:
“Vertetim Performance, Leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane ku te vertetohet
se SH.P.S.F:

Numrin e punonjesve te certifikuar.

Ka objekte me sinjal Alarmi (Gr te gatshem).

Ka operator te Qendres se Kontrollit.

Numri i Prot te Akt miratimit te Qendres se Kontrollit dhe Adreses se saj
miratuar
nga D.V.P Tirane

Gjate Kontrolleve nuk ka shkelje te konstatuara.

Gjate kontrolleve nuk ka Masa Administrative te dhena.

Nuk ka masa te marra per ngjarje te ndodhura.

Ka zbatuar rregullat e administrimit dhe perdorimit te armatimit dhe nuk ka
patur probleme.

Ka shlyer detyrimet financiare ndaj D.V.P Tirane per vitin 2015

Ka shlyer detyrimet financiare ndaj D.V.P Tirane per vitin 2016

Lista e punonjesve te Certifikuar si punonjes sherbimi.”
Kërkesat e autoritetit kontraktor për paraqitjen e vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut Tiranë ku të vertetohet se SHPSF:
1. nuk ka shkelje të konstatuara
2. nuk ka masë administrative të dhënë
3. nuk ka masa të marra për ngjarje të ndodhura
4. ka zbatuar rregullat e administrimit dhe përdorimit të armatimit dhe nuk ka patur
probleme.
janë tërësisht të paligjshme, përjashtuese dhe joproporcinale me objektin e prokurimit, pasi
për autoritetin kontraktor e rëndësishme është që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në
procedurën e prokurimit të zotërojnë kapacitetet e nevojshme ligjore, financiare dhe
teknike për realizimin me sukses të kontratës. Autoriteti kontarktor nuk mund të përjashtojë
nga pjesëmarrja në procedurën e prokurimit operatorët ekonomikë që për një shkak apo një
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tjetër, mund të rezultojnë me një shkelje, me një masë administrative, me një masë të marrë
për ngjarje të ndodhura në vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë [...].
Gjithashtu kërkesa e autoritetit kontraktor për paraqitjen e vërtetimit të lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë ku vërtetohet se SHPSF-ja ka zbatuar rregullat e
administrimit dhe përdorimit të armatimit dhe nuk ka patur probleme, është kriter
përjashtues dhe joproporcional me objektin e prokurimit, pasi për autoritetin kontraktor e
rëndësishme është që operatoret ekonomkë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit të
zotërojnë kapacitetet e nevojshme ligjore, financiare dhe teknike për realizimin me sukses
të kontratës. Akoma më tej nëse do ti referohemi specifikimeve teknike, do të vëmë re se
autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar fare që shërbimi të kryhet me armë.
Përsa më sipër kërkojmë heqjen e kritereve (nuk ka shkelje të konstatuara, nuk ka masë
administrative të dhënë, nuk ka masa të marra për ngjarje të ndodhura, ka zbatuar rregullat
e administrimit dhe përdorimit të armatimit dhe nuk ka patur probleme.”
3. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar:
“Operatori ekonomik duhet të disponojë dhe të paraqesë Certifikata CE nga prodhuesi që
garantojnë cilësinë dhe origjinalitetin e sistemit të kamerave.”
Certifikata CE i përkasin karakteristikave teknike të kërkuara për një mall dhe i përkasin
një faze tjetër, asaj të ekzekutimit të kontratës dhe shoqërojnë mallrat në momentin e
instalimit të tyre. Prandaj nuk mund të kërkohen që në këtë fazë, por autoriteti kontraktor
duhet t’i përfshijë ato tek specifikimet teknike.
Përsa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit.
4. Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar:
“Operatori ekonomik duhet të disponojë dhe të paraqesë Certifikata CE nga prodhuesi që
garantojnë cilësinë dhe origjinalitetin e sistemit të regjistrimit DVR.”
Certifikata CE i pëkasin karakteristikave teknike të kërkuara për një mall dhe i përkasin një
faze tjetër, asaj të ekzekutimit të kontratës dhe shoqërojnë mallrat në momentin e instalimit
të tyre. Prandaj nuk mund të kërkohen që në këtë fazë, por autoriteti kontraktor duhet t’i
përfshijë ato tek specifikimet teknike.
Përsa më sipër kërkojmë heqjen e kriterit.
5. Autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar afatin për kryerjen e shërbimit, por ka
përcaktuar se afati do të jetë nga nënshkrimi i kontratës deri me datë 31.12.2017.
Në mënyrë që të shmanget konfuziteti në radhët e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në
procedurën e prokurimit gjatë përllogaritjes së ofertave të tyre ekonomike, kërkojmë
përcaktimin e saktë të afatit gjatë të cilit autoriteti kërkon kryerjen e shërbimit në muaj.”
II.5. Në datën 28.02.2017 është protokolluar në Komisonin e Prokurimit Publik me nr. 230/2
prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 177/1 prot., datë 24.02.2017 me objekt: “Kthim
përgjigje”, bashkëngjitur dokumentacioni mbi trajtimin e ankesës.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se: “Kërkesa e autoritetit kontraktor për
paraqitjen e listpagesave të vulosura nga subjekti është e ekzagjeruar dhe joproporcionale,
pasi për autoritetin kontraktor e rëndësishme është që operatorët ekonomikë pjesëmarrës
në procedurën e prokurimit, të zotërojnë kapacitetet e nevojshme ligjore, financiare dhe
teknike për realizimin me sukses të kontratës. Në rastin konkret për autoritetin e
rëndësishme është që operatorët ekonomikë të zotërojnë numrin e nevojshëm të punonjësve,
vërtetuar me vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore dhe me listpagesat
përkatëse. Listpagesat deklarohen on line në sistemin elektronik të tatimeve dhe nuk është e
nevojshme edhe vulosja e tyre nga operatori, pasi ato shkarkohen nga ky sistem”,
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.2. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 5, nga
ana e autoritetit kontraktor është kërkuar paraqitja e dokumentacionit si vijon:
“Certifikatë profesionale për ushtrim profesioni mbi 2 punonjes shërbimi, verifikuar nga
listpagesat e vulosura nga subjekt, nxjerr nga sistemi i Tatim Taksave RSH për periudhën
Janar –Dhjetor 2016.”
III.1.3. Në nenin 65 pika 6 të Ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008, “Për procedurat Tatimore”, i
ndryshuar, parashikohet se: “[...]Këshilli i Ministrave përcakton afatet kohore për
dorëzimin e deklaratave tatimore e të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet
formës elektronike.[…]”
Në nenin 1 të VKM nr.55 datë 03.02.2010 “ Për Deklarimin e Detyrueshëm të Deklaratave
Tatimore dhe të Dokumenteve të Tjerë Tatimore vetëm Nëpërmjet Formës Elektronike”,
ndryshuar përmes VKM Nr.899 datë 14.12.2011 “ Për disa shtesa dhe ndryshime në
Vendimin Nr.55 datë 03.02.2010 të Këshillit të Ministrave “ Për Deklarimin e Detyrueshëm
të Deklaratave Tatimore dhe të Dokumenteve të Tjerë Tatimore vetëm Nëpërmjet Formës
Elektronike” parashikohet se: “[...]Deklarimin e detyrueshëm, vetëm nëpërmjet formës
elektronike, të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, objekt i këtij
vendimi, me të cilat nënkuptohen: vi)listëpagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore,
shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi.[…]”
Në njoftimin e datës 14.01.2013 të bërë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ndër të
tjera përcaktohet se “Duke filluar nga periudha tatimore Janar 2013, deklarimi i
listëpagesave E-Sig 025 dhe Formularëve të ndryshimit të numrit të punonjësve E-Sig027 do
të kryhen vetëm në mënyrë elektronike”
Në VKM nr. 922, datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore
dhe të dokumentave të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, neni 1, pika
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“xii” parashikohet se: “Dorëzimin e detyrueshëm, vetëm nëpërmjet formës elektronike, të
deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, objekt i këtij vendimi, me të cilat
nënkuptohen:
xii) deklarata “Listëpagesë e kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe
tatimit mbi të ardhurat nga punësimi”.
Gjithashtu në Nenin 2 të VKM 922/2014 parashikohet: “Çdo tatimpagues është i detyruar
të bëjë dorëzimin e deklaratave dhe dokumenteve tatimore, të parashikuara në shkronjat
“a” dhe “b”, të pikës 1, të këtij vendimi, vetëm nëpërmjet formes elektronike, duke filluar
nga data 1 janar 2015, sipas afateve ligjore të përcaktuara dhe formës së deklaratës apo të
dokumentit të miratuar me udhëzim të ministrit të Financave.”
Përsa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se deklarimi i listëpagesave
Esig 025 kryhet vetëm në mënyrë elektronike dhe operatorët ekonomikë duhet të
përmbushin të gjithë detyrimet ligjore për paraqitjen e listëpagesave për periudhën e kërkuar
nga autoriteti kontraktor në përputhje me VKM nr.55 datë 03.02.2010 “Për Deklarimin e
Detyrueshëm të Deklaratave Tatimore dhe të Dokumenteve të Tjerë Tatimore vetëm
Nëpërmjet Formës Elektronike”. Paraqitja e listpagesave nëpërmjet formës elektronike, sic
parashikohet në kuadrin ligjor në fuqi përmbush edhe kërkesën e autoritetit kontraktor për
këtë kapacitet të ofertuesit, në përputhje me nenin 46 të LPP-së si më sipër cituar.
Komisioni gjykon se, vendosja e kritereve të veçanta për kualifikim ka si synim kryesor që
t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë,
përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me
sukses të kontratës.
Në këtë kontekst, kërkesa e autoritetit kontraktor që listpagesat të jenë të vulosura nga
subjekti, është kërkesë e ekzagjeruar dhe nuk i shërben synimit të autoritetit kontraktor.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e ankimuesit se: “Kërkesat e autoritetit kontraktor për
paraqitjen e vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë ku të vertetohet
se SHPSF:
1. nuk ka shkelje të konstatuara
2. nuk ka masë administrative të dhënë
3. nuk ka masa të marra për ngjarje të ndodhura
4. ka zbatuar rregullat e administrimit dhe përdorimit të armatimit dhe nuk ka patur
probleme.
janë tërësisht të paligjshme, përjashtuese dhe joproporcinale me objektin e prokurimit, pasi
për autoritetin kontraktor e rëndësishme është që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në
procedurën e prokurimit të zotërojnë kapacitetet e nevojshme ligjore, financiare dhe
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teknike për realizimin me sukses të kontratës. Autoriteti kontarktor nuk mund të përjashtojë
nga pjesëmarrja në procedurën e prokurimit operatorët ekonomikë që për një shkak apo një
tjetër, mund të rezultojnë me një shkelje, me një masë administrative, me një masë të marrë
për ngjarje të ndodhura në vërtetimin e lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë [...],
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. 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”;
III.2.2. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor, në vendosjen e
kritereve që vërtetimi i Drejtorisë së Policisë të informojë se operatorët ekonomikë nuk kanë
shkelje per vitin 2016 dhe nuk kanë masa të marra për ngjarje të ndodhura apo
administrative, kërkon garanci në lidhje me përmbushjen me sukses të kontratës nga ana e
operatorëve ekonomikë të cilët duhet të dëshmojnë seriozitet, besueshmëri gjatë kryerjes së
veprimtarisë së tyre. Kriteri i vendosur për mospasjen e masave apo shkeljeve nga ana e
operatorëve ekonomikë gjatë veprimtarisë së tyre nuk përbën në vetvete një kriter
diskriminues dhe nuk i tejkalon përmasat e kontratës së prokuruar. Është në të drejtën e
autoritetit kontraktor që të vendosë të tilla kritere ndaluese për operatorët të cilët nuk kanë
një performancë pozitive gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, duke u ndëshkuar nga
organet përkatëse me masa administrative për shkak të mospërmbushjes së rregullt të
detyrimeve të caktuara që burojnë nga legjislacioni në fuqi për shërbimin privat të sigurisë
fizike apo nga akte të tjera ligjore e nënligjore.
III.2.3. Komisioni gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti 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 të gjitha
kapacitetet për realizimin e kontratës me sukses në afat dhe në cilësi sipas përcaktimeve të
dokumentave standarte të tenderit.
Pretendimet e ankimuesit nuk qëndrojnë.
III.2.4. Përsa i përket pretendimit të ankimuesit se: “kërkesa e autoritetit kontraktor për
paraqitjen e vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë ku vërtetohet se
SHPSF-ja ka zbatuar rregullat e administrimit dhe përdorimit të armatimit dhe nuk ka patur
probleme, është kriter përjashtues dhe joproporcional me objektin e prokurimit, pasi për
autoritetin kontraktor e rëndësishme është që operatoret ekonomkë pjesëmmarrës në
procedurën e prokurimti të zotërojnë kapacitetet e nevojshme ligjore, financiare dhe
teknike për realizimin me sukses të kontratës. Akoma më tej nëse do ti referohemi
specifikimeve teknike do të vëmë re se autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar fare që
shërbimi të kryhet me armë , Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
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III.2.4.1. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet se:
[…] Rojet të jenë të pajisur me:
- uniformë të veçantë
- dokumenta që vërtetojne idenditetin e tyre.
- Mjete komunikim
Ndërsa në shtojcën 12 ”Termat e referencës” është parashikuar si vijon:
1. Operatorit ekonomik fitues, nëpërmjet Drejtuesit teknik, duhet të paraqesë në AK
plan-dislokimin me skemat e ruajtjes dhe listen e punonjësve të çertifikuar për
objektin e DRSHKP - Tirane në ruajtje.
2. Punonjësi i shërbimit të mbajë, pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shenjat dhe
simbolet e SHPSF-së, vetëm gjatë kryerjes së detyrës
3. Punonjësi i shërbimit të mos vendosë në uniformë dhe në mjetet e transportit simbole
apo shenja të tjera, përveç atyre te operatorit ekonomik fitues;
4. Subjekti i SHPSF-së ka për detyrë të pajisë çdo punonjës të shërbimit me dokument
identifikimi sipas formës së miratuar me aktet nënligjore. Punonjësi i shërbimit ka
për detyrë ta mbajë dokumentin e identifikimit në vend të dukshëm vetëm gjatë
kryerjes së detyrës dhe ta paraqesë atë sa herë i kërkohet për identifikim.
5. Punonjësi i shërbimit të zbatojë me korrektësi detyrat për ruajtjen e objektit te
DRSHKP Tiranë dhe të mbajë lidhje të vazhdueshme me drejtuesin teknik dhe
drejtuesin e AK .
6. Punonjësi i shërbimit të komunikojë me transparencë, etikë dhe konform kërkesave
të ligjit me qytetarët, eprorët dhe me çdo autoritet ligjzbatues, kur kërkohet një gjë e
tillë;
7. Punonjësi i shërbimit të ruajë ne gjendje funksionale mjetet e ndërlidhjes, si dhe
pajisjet e tjera të dhëna për përmbushjen e detyrës;
8. Operatori ekonomik fitues duhet të plotësojë detyrimet financiare që vijnë nga masat
administrative për zhdëmtimin e dëmeve të mundshme, kur këto shkaktohen nga
pakujdesia apo moskryerja me korrektesë e shërbimit nga punonjesit e shërbimit të
këtij operatori;
9. Punonjësi i shërbimit, para marrrjes së sherbimit, kontrollon objektin dhe për
çregullimet e konstatuara njofton titullarin e objektit, Punonjësi i shërbimit për
marjen e detyrës duhet të paraqitet 15 min para. Punonjësi i shërbimit nuk duhet të
largohet nga vendi i kryerjes së shërbimit pa u zëvëndësuar dhe pa marrë miratimin
e përgjegjësit të shërbimit.
10. Punonjësi i shërbimit të kontrollojë masat e sigurisë së objekteve si rrethimin,
ndriçimin, mbylljen e zyrave, gadishmërinë e sistemit të ndërlidhjes, mbrojtjes ndaj
zjarrit dhe për çdo parregullsi të informojë me shkrim titullarin e objektit . Në rast
zjarri mer masa për shuarjen e tij dhe menjëherë njofton zjarrëfikset.
11. Punonjësi i shërbimit duhet të zbatojë vetëm urdhërat e titullarit të objektit.
12. Në vend roje duhet të jenë këto dokumenta:
a) Grafiku i shërbimit.
b) Radio nderlidhje, mjete ndriçimi në rast mungese të energjisë elektrike.
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c) Numrat telefonik të rajoneve të policisë, zjarrëfikseve dhe të personave kryesorë e
përgjegjës të objektit.
d) Skemën e njoftimit në rast sulmi ose zjarri në objekt.
e) Listën e automjeteve që lejohen të parkohen pranë objektit.
Shpërndarja:
Ruajtje me 2(dy) Roje Fizike, turni i Parë, (e Hënë- e Enjte 08ºº-16³º, të Premten 08ºº-14ºº) i
ambjentit të DRSHKP Tiranë, Rruga: “Rifat Bodinaku”, Mbrapa Ministrisë së Punëve të
Jashtme.
Ruajtje me sistem alarmi i ambjenteve dhe kamera sigurie për ambjentet:
1. DRSHKP Tiranë, Rruga: “Rifat Bodinaku”, Mbrapa Ministrisë së Punëve të Jashtme
2. Ambjentet e Zyrës se Punës me vendodhje: Rr: Kavajës ish-lidhja e Shkrimtarëve Kati I
3. Zyrën e Punës Kamëz. Rr “Manhatan”, Pall. 95 Kati I-parë, përball lokal “Kolecit”
4. Zyrën e punës Kavajë. Adresa: Lagjia Nr. 5 Kavajë.
5.Zyrën e Re e Punës Vorë: Qëndër Vorë.
Shërbimi me sistem alarmi do të realizohet, nga e Hena në të Enjte nga ora 16³º deri në
orën 08ºº, të Premten nga ora 14ºº deri në orën 08ºº, në ditët e festave zyrtare dhe ditët e
pushimeve zyrtare do të relizohet 24 në ditë
Vendi i kryerjes së shërbimeve:
1. DRSHKP Tiranë, Rruga: “Rifat Bodinaku”, Mbrapa Ministrisë së Punëve të Jashtme
2. Ambjentet e Zyrës se Punës me vendodhje: Rr: Kavajës ish-lidhja e Shkrimtarëve Kati I
3. Zyrën e Punës Kamëz. Rr “Manhatan”, Pall. 95 Kati I-parë, përball lokal “Kolecit”
4. Zyrën e punës Kavajë. Adresa: Lagjia Nr. 5 Kavajë.
5.Zyrën e Re e Punës Vorë: Qëndër Vorë.
III.2.4.2. Në Ligjin nr. 9643 datë 20 . 11.2006 "Për Prokurimin Publik" , të ndryshuar , neni
23, pika 1 dhe 2, përcaktohet: 1. Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e
mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar
sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim
të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur,
specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me
aftësi të kufizuara.
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe
ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
III.2.4.3. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 1, 2 dhe 5, parashikon:
1. Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen
objekti, qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.
2. 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.
5. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
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a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit
dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre
dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen
në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
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.
Përsa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor për
armatimin është e ekzagjeruar dhe i tejkalon përmasat e kontratës që prokurohet, në kushtet
kur në specifikimet teknike dhe termat e referencës nuk është kërkuar kryerja e shërbimit me
armatim.
Pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit për “heqjen e të dy kritereve në lidhje me
disponimin dhe paraqitjen nga prodhuesi të Certifikatave CE që garantojnë cilësinë dhe
origjinalitetin e sistemit të kamerave si dhe cilësinë dhe origjinalitetin e sistemit të
regjistrimit DVR”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në nenin 46, pika 1, gërma “b”, 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, reputacionin dhe besueshmërinë, për të zbatuar kontratën, siç është
përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.
Në nenin 46, pika 2 përcaktohet: “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të
lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit
me standardet e kërkuara të cilësisë….”.
III.3.2. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 përcaktohet:
“2. 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
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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.”
Neni 30 “Kërkesat e cilësisë” i VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave
të Prokurimit Publik” përcakton se:
“1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet i plotësojnë
kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga
organe të pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar.
Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose
të ofertuesit.
2. Certifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”.
III.3.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet
e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës
dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat
janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në
procedurat e prokurimit. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe ofertat që nuk përgatiten
në përputhje me këto dokumenta duhet të refuzohen si të papranueshme.
Certifikata CE paraqet konformitetin me tregun evropian të produkteve që janë autorizuar të
qarkullojnë në tregun evropian. Certifikata CE e produktit përcakton sigurinë në shëndet,
kushtet e sigurisë, mbrojtjen e klientit dhe mbrojtjen e mjedisit sipas kërkesave të prodhuesit
që tregon se është indikator i mirëbesimit dhe plotëson kërkesat.
III.3.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se paraqitja e certifikatave të mësipërme,
është e lidhur ngushtë me objektin e kontratës dhe duke qenë se, autoriteti kontraktor është
përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se
operatorët ekonomikë pjesëmarrës i plotësojnë kërkesat e cilësisë për shërbimet që do të
kryhen, e rrjedhimisht është e drejtë e këtij të fundit t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin
certifikata për të vërtetuar konformitetin e prodhimit të produkteve që do të përdoren në
shërbimin-objekt prokurimi. Certifikatat CE, duke patur parasysh dhe natyrën e kontratës në
fjalë, pra kontratë shërbimi, duhet të shoqërojnë produktet përkatëse (kamerat, DVR )
momentin e instalimit të tyre.
III.3.5. Komisioni gjykon gjithashtu se kërkesa e përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi
paraqitjen e certifikatave të mësipërme, nuk duhet të parashikohet tek kriteret e veçanta por
tek specifikimet teknike, duke patur parasysh se këto të fundit vendosen për të përshkruar
tërësinë e kërkesave teknike që përfshihen në veçanti në dokumentet e kontratës dhe që
përkufizojnë karakteristikat e kërkuara të një produkti që duhet lëvruar apo shërbimi që
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duhet ofruar, duke mundësuar që ato të përshkruhen në mënyrë të tillë që të përmbushin
qëllimet për të cilat janë menduar të përdoren nga autoriteti kontraktor. Pra kërkesa për
paraqitjen e certifikatave duhet të parashikohet tek specifikimet teknike, duke qenë se janë
këto të fundit që përkufizojnë karakteristikat e kërkuara të produkteve, si p.sh. nivelet e
cilësisë, vlerësimi i konformitetit, përdorimit të produktit; duke përfshirë kërkesat që lidhen
me produktin për sa i përket emrit me të cilin produkti shitet, testimit dhe metodave të
testimit, paketimit, shënimit dhe etiketimit, udhëzimeve për përdorim, proceseve dhe
metodave të prodhimit, si dhe procedurave të vlerësimit të konformitetit. Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të bëjë modifikimet e duhura në
përputhje me konstatimin e mësipërm.
Pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e ankimuesit se autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar afatin
për kryerjen e shërbimit, por ka përcaktuar se afati do të jetë nga nënshkrimi i kontratës
deri me datë 31.12.2017, Komisioni I Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në Njoftimin e Kontratës, Seksioni 2, pika 2.3, të dokumentave të tenderit, është
parashikuar si vijon:
«2. 3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Kohëzgjatja duke filluar nga moment i lidhjes së kontratës deri 31/12/2017.”
Në shtojcën 1 “Formulari i Ofertës”, nga ana e autoritetit kontraktor nuk është parashikuar
afati i kryerjes së shërbimit.
III.4.2. Në shtojcën 8 “Specifikimet teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit
objekt ankimi përcaktohet se kohëzgjatja e kontratës do të jetë nga nënshkrimi i kontratës
deri 31.12.2017.
III.4.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, 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.
III.4.4. 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.
Referuar përcaktimeve sa më sipër në dokumentat e tenderit, Komisioni i Prokurimit Publik
konstaton mangësi në procesin e hartimit të dokumentave të tenderit të procedurës objekt
ankimimi, pasi në të mungon informacioni lidhur me kohëzgjatjen e kontratës. Në asnjë prej
shtojcave të dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit objekt ankimimi
(Formulari i Ofertës, Specifikimet Teknike, Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit,Termat e
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Referencës) nuk jepet informacion mbi afatin e kontratës, të cilit operatorët ekonomikë
pjesmarrës, duhet t’i referohen gjatë momentit të përllogaritjes së ofertave. I vetmi
informacion lidhur me këtë fakt në dokumentat e tenderit jepet në formën nga lidhja e
kontrates deri me date 31.12.2017 pa dhënë asnjë specifikim më tepër.
Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga përcaktimi i mësipërm, gjykon se autoriteti
kontraktor nuk ka përcaktuar qartë dhe saktë periudhën e kryerjes së shërbimit. Sqarojmë se
kohëzgjatja e kontratës ose periudha e kryerjes së shërbimit është një element i rëndësishëm
dhe i domosdoshëm gjatë hartimit të ofertës ekonomike nga operatorët ekonomikë të
interesuar.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, mospërcaktimi i saktë i informacionit në lidhje me
afatin e kryerjes së shërbimit apo përcaktimi i të dhënave kontradiktore, krijon konfuzion
tek ofertuesit lidhur me përgatitjen e ofertave të tyre ekonomike, si dhe vështirëson punën e
Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në procesin e vlerësimit dhe krahasimit të ofertave
ndërmjet tyre.
Duke patur parasysh faktin që dokumentat e tenderit duhet të hartohen në mënyrë të tillë që
të shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e shërbimeve, si dhe kërkesave
të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e shërbimit të ruajtjes me roje, (pra të
përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që
garantojne cilësinë e kërkuar), mosvendosja e saktë e informacionit mbi kohëzgjatjen e
shërbimit sjell si pasojë ofertim me afat të ndryshëm për subjekte të ndryshme. Mungesa e
këtij elementi mund të shërbejë si pengesë për konkurrencën e drejtë në prokurimin publik,
në kundërshtim me parimet e përgjithshme të prokurimit publik të përcaktuara në nenin 2 të
ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar. Sa më sipër,
Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të kryejë modifikimin e dokumentave të
tenderit, duke përcaktuar afatin konkret të ekzekutimit të kontratës duke mos lënë asnjë
vënd për interpretim nga ana e operatorëve ekonomikë.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Eurogjici Security” sh.p.k qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar 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 pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k
për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF-66243-01-312017, me objekt: “Shërbimi me Roje Fizike dhe Sistem Alarmi për Drejtorinë
Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit Tiranë”, me fond limit 1.614.452
lekë pa TVSH, parashikuar për t’u zhvilluar nё datёn 10.02.2017 nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Tiranë.
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2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të verë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k .
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 230 Protokolli,
Datë 16.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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