REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 942/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 09.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Shfuqizimin e vendimit të KVO-së në lidhje me skualifikimin
operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk, nga
procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr. REF-4085806-07-2016 me objekt: “Shërbim i ruajtjes me roje private i
Drejtorisë së Arkivit Qendror të ISSH-së”, me fond limit 4.000.000
lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 26.10.2016, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Arkivit Qendror të ISSH-së. Gjithashtu
ngrihen pretendime në lidhje me kualifikimin e operatorëve
ekonomikë “Dea Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk dhe “G.S.E
Security” shpk.
Shfuqizimin e vendimit të KVO-së në lidhje me skualifikimin
operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” shpk, nga
procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr. REF-4085806-07-2016 me objekt: “Shërbim i ruajtjes me roje private i
Drejtorisë së Arkivit Qendror të ISSH-së”, me fond limit 4.000.000
lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 26.10.2016, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Arkivit Qendror të ISSH-së.
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Shfuqizimin e vendimit të KVO-së në lidhje me skualifikimin
operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk, nga
procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr. REF-4085806-07-2016 me objekt: “Shërbim i ruajtjes me roje private i
Drejtorisë së Arkivit Qendror të ISSH-së”, me fond limit 4.000.000
lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 26.10.2016, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Arkivit Qendror të ISSH-së.
Ankimues:

“Eurogjici Security” shpk
Adresa: Rr. “Adem Jashari”, L.8, H.10, Ap.3,
Tiranë
“Toni Security” shpk
Adresa: Rr.“Adem Jashari”, Lgj.8, H.10, Pall.4, Ap.3
Tiranë
“Myrto Security” shpk
Adresa: “Lagjia “Kastriot”, Rr.”Brigada e 11 sulmuese”, godina e
Albtelecom
Fier

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Arkivit Qendror të ISSH-së.
Lundër, 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 çështjeve, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
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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
qenë të interesuar për të marrë pjesë në 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.
I.4. Operatorët ekonomikë “Eurogjici Security” shpk dhe “Toni Security” shpk kanë respektuar
afatet ligjore të paraqitjes së ankesave pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit
Publik.

Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektiin e ankesave
të operatorëve ekonomikë ankimues “Eurogjici Security” shpk dhe “Toni Security” shpk.
II
Rrethanat e çështjes
II.1 Në datën 08.06.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr. REF-40858-06-07-2016 me objekt: “Shërbim i ruajtjes
me roje private i Drejtorisë së Arkivit Qendror të ISSH-së”, me fond limit 4.000.000 lekë pa
TVSH, zhvilluar nё datёn 26.10.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Arkivit Qendror të
ISSH-së.
II.2. Në datën 26.10.2016 autoriteti kontraktor, Drejtoria e Arkivit Qendror të ISSH-së zhvilloi
procedurën e prokurimit, objekt ankimi.
II.3. Në datën 01.11.2016 autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës,
nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit
të Vlerësimit të Ofertave ku rezulton si më poshtë vijon:
“Firdeus Security” shpk
“S.S.X” shpk

nuk ka paraqitur ofertë
nuk ka paraqitur ofertë

i skualifikuar
i skualifikuar
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“International Security Albania” shpk nuk ka paraqitur ofertë
“Start 2000” shpk
nuk ka paraqitur ofertë
“Leksi Security” shpk
nuk ka paraqitur ofertë
“Arbana” shpk
2.451.110,22 lekë
“Eurogjici Security” shpk
2.451.110,76 lekë
“Nazeri 2000” shpk
2.452.210,20 lekë
“Ballazhi” shpk
2.452.210,20 lekë
“Myrto Security” shpk
2.452.210,20 lekë
“A-2000” shpk
2.452.210,20 lekë
“Dea Security” shpk
2.452.210,20 lekë
“Mandi-2K” shpk
2.452.210,20 lekë
“Toni Security” shpk
2.452.210,20 lekë
“Çullhaj” shpk
2.452.210,20 lekë
"Safe" shpk
2.452.210,20 lekë
“Trezhnjeva” shpk
2.452.210,20 lekë
“Siguria” shpk
2.452.210,20 lekë
“G.S.E. Security” shpk
3.881.278,90 lekë

i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i kualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i kualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i skualifikuar
i kualifikuar

II.4. Në datën 01.11.2016 operatori ekonomik ankimues “ Eurogjici Security” shpk është njoftuar
nga autoriteti kontraktor për shkaqet e skualifikimit si më poshtë vijon:
“Mungojne:
1.vertetimi i OSSHE dhe
2. certifikatat e CE”.
II.5. Në datën 04.11.2016, operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k.,
kundërshton vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
1.

Kundershtojme skualifikimin e shoqerise sone, per arsye se:

I)
Se pari, arsyeja e skualifikimit se shoqeria jone nuk ka paraqitur vertetim leshuar nga
OSSHE nuk qendron, pasi shoqeria ne permbushje te kriterit te vecante kualifikues, ka paraqitur
Vertetimin Nr.8663 Prot, date 21.10.2016, leshuar nga Operatori i Shpemdarjes se Energjise
Elektrike, i cili verteton se shoqeria jone ka shlyer te gjitha detyrimet e maturuara te energjise
elektrike, perfshire edhe faturen koherente te muajit shtator 2016. Pra, kriteri i vendosur nga
Autoriteti Kontraktor eshte permbushur dhe tejkaluar.
Per sa me siper arsyeja e skualifikimit nuk qendron.
II)
Arsyeja e dyte e skualifikimit se shoqeria jone nuk ka paraqitur certifikatat CE nuk
qendron pasi ne shtojcen e publikuar nga AK, u hoq kriteri per paraqitjen e certifikatave CE.
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Pra, paraqitja e certifikatave CE nuk ka qene fare kriter kualifikues, prandaj kurrsesi nuk
mund te perbeje kusht skualifikimi ne kete faze.
Konkretisht ne shtojcen e publikuar nga AK u be ndryshimi i meposhtem:
Ne kriteret e vecanta te kualifikimit, "Kapaciteti Teknik", pikat 15 dhe 16 perkatesisht:
"15.Operatori ekonomik duhet te disponoje dhe te paraqese Certifikata CE nga prodhuesi qe
garantojne cilesine dhe origjinalitetin e sistemit te kamerave. "
"16.Operatori ekonomik duhet te disponoje dhe te paraqese Certifikata CE nga prodhuesi qe
garantojne cilesine dhe origjinalitetin e sistemit te regjistrimit DVR. "; kalojne ne shtojcen 8
"Specifikimet Teknike".
Pra, operatoret ekonomike nuk kishin detyrimin te paraqisnin ne kete faze certifikatat CE, pasi
fakti qe AK (ne zbatim te vendimit te KPP-se), i kaloi certifikatat CE te specifikimet teknike, d ote
thote se ato i perkasin nje faze tjeter, asaj te ekzekutimit te kontrates. Ne te kundert cfare kuptimi
dote kishte heqja e tyre nga kriteret e vecanta te kualifikimit dhe vendosja e tyre te specifikimet
teknike???!!
Per sa me siper arsyeja e skualilfikimit nuk qendron.
2.
Kundershtojme kualifikimin e shoqerive “Dea Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk dhe
“G.S.E Security” shpk, per arsye se:
A.
Nuk kane plotesuar kriteret e vecanta te kualifikimit, kapaciteti teknik , pika 5, ne
te cilen kerkohet:
“Leje individuate per arme e vertetuar me vertetim leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut
Tirane”.
Nuk kane paraqitur vertetim nga DPQ Tirane per leje individuale per arme.
Per sa me siper operatoret e mesiperm duhet te skualiilkohen.
B.
Nuk kane paraqitur kontrate per sherbime te ngjashme te realizuara gjate 3 (tre) viteve te
fundit 2013, 2014, 2015 dhe 5 mujori i 2016) per vezhgim me kamera dhe verifikim sinjal
alarmi.
Pra, nuk kane plotesuar kriterin e vecante te kualifikimit, i cili kerkon:
“Sherbime te ngjashme te realizuara gjate 3 (tre) viteve tefundit (2013, 2014, 2015 dhe 5
mujori i 2016), ne vleren pre} 40 % e fondit limit te vene ne dispozicion per kontraten qe
prokurohet.
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a.
Kur pervoja e ngjashme eshte e realizuar me ente publike, Operatori Ekonomik do ta
vertetoje duke paraqitur kontraten e neshkruar me institucionin, te shoqeruar detyrimisht me
vertetimin e leshuar nga institucioni shteteror per realizimin e sukseshem te kesaj kontrate.
b.
Kur pervoja e ngajshme eshte realizuar me subjekte private, Operatori ekonomik do ta
vertetoje kete sherbim duke paraqitur kontraten e lidhur me subjektet private te shoqeruar me
faturen perkatese tatimore te shitjes.
Referuar specifikimeve teknike te publikuara nga AK sherbimi qe kerkohet do te jete me roje
statike, kamera vezhgimi dhe verifikim te sinjaleve te alarmit.
•
Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise do te perfshije sigurimin e godines dhe te
ambjenteve perreth te institucionit;
•
Kompania te nderhyje me grupe te gatshme, mjete motorrike dhe te kete salle operative.
•
Kryerja e sherbimit do behet me 2 (dy) vendroje;
•
Koha e kryerjes se sherbimit te jete 24 oreshe, per cdo dite kalendarike;
•
Do te instalohet sistem alarmi per perforcimin e sherbimit te sigurise ne ambjentet
e brendshme te
Drejtorise se Arkivit Qendror te ISSH-se
•
Sistemi i alarmit te jete i pajisur me bateri 12V, 3 AH per backup.
•
Do te instalohet sistem alarmi wireles ose me raste dhe kabull per te eleminuar sa me
shume shtrirjen e kabllave ne ambiente.
•
Sensoret e levizjes do te jene wireles ose kabull per te eleminuar sa me shume shtrit.jen
e kabujve ne ambjente.
•
Dote instalohen 5(pese) kamera sigurie te jashtme te pajisura me pajisje regjistruese
DVR me 8 kanale dhe memorie 1TB per te mbrojtur cdo ambient jashte tDrejtorise se Arkivit
Qendror te ISSH- se.
•
Kompania te siguroje aplikacion mobile per t'i dhene mundesine Autoritetit Kontraktor
qe te monitoroje sistemin e kamerave te sigurise 24/24 ore”.
Pra, nga verifikimi i secifikimeve teknike duket qarte se AK kerkon sherbim e roje, vezhgim me
kamera dhe verifikim sinjali alarmi. Operatoret ekonomike te mesiperm kane paraqitur kontrate
te ngjashme vetem per sherbim me roje dhe jo per vezhgim me kamera dhe verifikim sinjal
alarmi, qe do te jene pjese e sherbimit qe do te kryhet.
Per sa me siper operatoret e mesiperm duhet te skualiflkohen.
II.5. Në datën 09.11.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pergjigje operatorit ekonomik
ankimues “Eurogjici Security” shpk, duke e pranuar pjesërisht ankesën e këtij të fundit dhe
konkretisht pjesën e ankimi lidhur me detyrimet e OSHEE.
II.6. Në datën 15.11.2016, pala ankimuese “Eurogjici Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
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II.7. Në datën 01.11.2016 operatori ekonomik ankimues “ Toni Security” shpk është njoftuar nga
autoriteti kontraktor për shkakun e skualifikimit si më poshtë vijon:
“Mungojne certifikatat e CE”.
II.8. Në datën 04.11.2016, operatori ekonomik ankimues “ Toni Security” shpk kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
“Arsyeja e skualifikimit se shoqeria jone nuk ka paraqitur certifikatat CE nuk qendron, pasi
paraqitja e certifikatave CE nuk ka qene fare kriter kualifikues, prandaj i nuk mund te
perbeje shkak për skualifikim”.
Konkretisht ne shtojcen e publikuar nga AK u be ndryshimi i meposhtem:
Ne kriteret e vecanta te kualifikimit, "Kapaciteti Teknik", pikat 15 dhe 16 perkatesisht:
"15.Operatori ekonomik duhet te disponoje dhe te paraqese Certifikata CE nga prodhuesi qe
garantojne cilesine dhe origjinalitetin e sistemit te kamerave. "
"16.Operatori ekonomik duhet te disponoje dhe te paraqese Certifikata CE nga prodhuesi qe
garantojne cilesine dhe origjinalitetin e sistemit te regjistrimit DVR. ", kalojne ne shtojcen 8
"Specifikimet Teknike".
Pra, operatoret ekonomike nuk kishin detyrimin te paraqisnin ne kete faze certifikatat CE, pasi
fakti qe AK (ne zbatim te vendimit te KPP-se), i kaloi certifikatat CE te specifikimet teknike, dote
thote se ato i perkasin nje faze tjeter, asaj te ekzekutimit te kontrates. Ne te kundert cfare kuptimi
dote kishte heqja e tyre nga kriteret e vecanta te kualifikimit dhe vendosja e tyre te specifikimet
teknike???!!
Bazuar edhe ne vendimin nr.741/2016, date 20.09.2016 per te njejten ceshtje KPP-ja u shpreh:
“Certifikatat ne fjale- duke patur parasysh dhe natyren e kontrates ne fjale, pra kontrate
sherbimi – duhet te shoqerojne produktet perkatese (kamerat, DVR e) momentin e instalimit te
tyre.
III.5.5. Komisioni gjykon gjithashtu se kerkesa e percaktuar nga autoriteti kontraktor mbi
paraqitjen e certifikatave te mesiperme, nuk duhet te vendosen tek kriteret e veçanta por tek
specifikimet teknike, duke patur parasysh se keto te fundit vendosen per te pershkruar teresine e
kerkesave teknike qe perfshihen ne veçanti ne dokumentet e kontrates dhe qe perkufizojne
karakteristikat e kerkuara te nje produkti qe duhet levruar apo sherbimi qe duhet ofruar, duke
mundesuar qe ato te pershkruhen ne menyre te tille qe te permbushin qellimet per te cilat jane
menduar te perdoren nga autoriteti kontraktor. Pra renditja e kerkeses se autoritetit kontraktor
mbi paraqitjen e certifikatave duhet te jete tek specifikimet teknike, duke qene se jane keto te
fundit qe perkufizojne karakteristikat e kerkuara te produkteve, si p.sh. nivelet e cilesise,
vleresimi i konformitetit, perdorimit te produktit; duke perfshire kerkesat qe lidhen me produktin
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per sa i perket emrit me te cilin produkti shitet, testimit dhe metodave te testimit, paketimit,
shenimit dhe etiketimit, udhezimeve per perdorim, proceseve dhe metodave te prodhimit, si dhe
procedurave te vleresimit te konformitetit. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti
kontraktor duhet te beje modifikimet e duhura ne perputhje me konstatimin e mesiperm”.
Per sa me siper arsyeja e skualifikimit nuk qendron”.
II.9. Në datën 09.11.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pergjigje operatorit ekonomik
ankimues “Toni Security” shpk, duke mos e pranuar ankesën e këtij të fundit.
II.10. Në datën 15.11.2016, pala ankimuese “Toni Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.11. Në datën 01.11.2016 operatori ekonomik ankimues “Myrto Security” shpk është njoftuar
nga autoriteti kontraktor për shkakun e skualifikimit si më poshtë vijon:
“Mungojne certifikatat e CE”.
II.12. Në datën 08.11.2016, operatori ekonomik ankimues “ Myrto Security” shpk kundërshton
vendimin e KVO-së, në mënyrë të përmbledhur me argumentet se:
“Ne dokumentat e tenderit te miratuara nga Autoriteti Kontraktor, Shtojcen 7, "Kapaciteti
teknik", qe jane publikuar ne daten 07.06.2016, eshte parashikuar:
Ne piken 15 "Operatori ekonomik duhet te disponoje dhe te paraqese Certifikata CE nga
prodhuesi qe garantojne cilesine dhe origjinalitetin e sistemit te kamerave. "
Ne piken 16 "Operatori ekonomik duhet te disponoje dhe te paraqese Certifikata CE nga
prodhuesi qe garantojne cilesine dhe origjinalitetin e sistemit te regjistrimit DVR ."
Ne Shtojcen "Per modifikimin e dokumentave te tenderit" miratuar nga Autoriteti Kontraktor dhe
publikuar ne daten 17.10.2016, eshte parashikuar se,:
3- Ne kriteret e vecanta te kualifikimit, "Kapacit eti Teknik ", pikat 15 dhe 16 perkatesisht:
"15.Operatori ekonomik duhet te disponoje dhe te paraqese Certifikata CE nga prodhuesi
qe garantojne cilesine dhe origjinalitetin e sistemit te kamerave “.
"16.Operatori ekonomik duhet te disponoje dhe te paraqese Certifikata CE nga prodhuesi
qe garantojne cilesine dhe origjinalitetin e sistemit te regjistrimit DVR. ": kalojne ne shtojcen 8
"Specifikimet Teknike".
Pra sa mesiper rezulton se nga Autoriteti Kontraktor , sipas Shtojces se publikuar ne daten
17.10.2016, 2 (dy) kriteret e sipercituar, e per te cilat jemi skualifikuar, nuk jane kritere
kualifikuese, ndaj skualifikimi i ofertes tone eshte teresisht i gabuar. Pra jemi skualifikuar per
kritere te cilat nuk ekzistojne.
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Sipas dispozitave te LPP specifikimet teknike, jane shtojca te Dokumentave te Tenderit, te cilat
japin informacion dhe percaktojne kushtet lidhur me menyren e sherbimit qe kerkohen te
perfitohen gjate zbatimit te kontrates. Pra lidhen me zbatimin faktik te kontrates nga operatori
ekonomik fitues dhe perbejne kusht per kualifikimin ose jo te operatoreve gjate procedures se
shqyrtimit dhe vleresimit te ofertes”.
II.13. Në datën 14.11.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer pergjigje operatorit ekonomik
ankimues “Myrto Security” shpk, duke mos e pranuar ankesën e këtij të fundit.
II.14. Në datën 25.11.2016, pala ankimuese “Myrto Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.15. Në datën 24.11.2016 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 2295/2
prot., shkresa për informacion e autoritetit kontraktor me nr. 8955/2 prot., datё 22.11.2016, në
lidhje me procedurёn e prokurimit objekt ankimi.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk për
kundërshtimin e skualifikimit të tij me arsyen se “Mungon vertetimi i OSSHE”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se autoriteti kontraktor e ka pranuar këtë pretendim me anë të shkresës
nr.8557/1, datë 09.11.2016.
Pra pretendimi i ankimuesit nuk do të merret në shqyrtim nga Komisioni, duke qenë se
pretendimi në fjalë është pranuar nga autoriteti kontraktor .
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk për
kundërshtimin e skualifikimit të tij me arsyen se “Mungojnë certifikatat CE”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se :
III.2.1 Në shtojcën 8 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të procedurës objekt ankimimi
përcaktohet se:
 Operatori ekonomik duhet të disponojë dhe të paraqesë Certifikata CE nga prodhuesi që
garantojnë cilësinë dhe origjinalitetin e sistemit të kamerave.”
 Operatori ekonomik duhet të disponojë dhe të paraqesë Certifikata CE nga prodhuesi që
garantojnë cilësinë dhe origjinalitetin e sistemit të regjistrimit DVR.
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III.2.2. Në nenin 23 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
përcaktohet se:
“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.
3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor[…]”
III.2.3. Ndërsa në nenin 27, pika 1 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet se: “Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë
minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e
kërkuar, në përputhje me nenin 23 të LPP-së dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për
funksionet e kërkuara.”
III.2.4. Komisioni vlerëson se, specifikimet teknike janë specifikime që përkufizojnë
karakteristikat e kërkuara të produkteve ndër të tjera dha atë të procedurave të vlerësimit të
konformitetit. Specifikimet teknike vendosen për të përshkruar tërësinë e kërkesave teknike që
përfshihen në veçanti në dokumentet e kontratës dhe që përkufizojnë karakteristikat e kërkuara të
një malli apo produkti që duhet lëvruar, duke mundësuar që ato të përshkruhen në mënyrë të tillë
që të përmbushin qëllimet për të cilat janë menduar të përdoren nga autoriteti kontraktor.
III.2.5. Përsa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ndryshe nga kriteret e
kualifikimit të cilat duhet të plotësohen momentin e vlerësimit të ofertës; parametrat teknike
duhet të plotësohen në momentin e lëvrimit të produkteve. Pra, certifikatat CE, duhet të
shoqërojnë produktet përkatëse (kamera, DVR) momentin e instalimit të tyre.
Përveç kësaj, bazuar dhe në “Deklaratën për përmbushjen e specifikimeve teknike dhe termave të
referencës” të datës 26.10.2016 të operatorit ekonomik “Eurogjici Security” shpk, si dhe në
përputhje me LPP, autoriteti kontraktor rezervon të drejtën e verifikimit të specifikimeve teknike
të produkteve përkatëse (në këtë rast të kamerave dhe DVR) dhe në rast se konstaton se
operatori ekonomik nuk disponon realisht specifikimet në fjalë, autoriteti mund ta ndërpresë
kontratën dhe të vendosë penalitetet përkatëse.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Eurogjici Security” qëndron .
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” shpk për
kundërshtimin e kualifikimit të shoqërive “Dea Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk dhe “G.S.E”
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shpk, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se operatori ekonomik ankimues “Eurogjici
Security” shpk ka ofertuar me vlerë më të ulët kundrejt operatorëve për të cilët paraqet
pretendime për kualifikim, duke mos pasur një interes të ligjshëm të ankohet për operatorët e
renditur sipër tij, referuar vlerës ekonomike.
Sa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik “Eurogjici Security” sh.p.k., mbi ofertat e
shoqërive “Dea Security” shpk, “Nazeri 2000” shpk dhe “G.S.E” shpk, nuk do të merren në
shqyrtim.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” shpk për
kundërshtimin e skualifikimit të tij me arsyen se “Mungojnë certifikat CE”, Komisioni i
Prokurimit Publik referuar arsyetimit të bërë në pikat III.2.1-III.2.5, përfshirë dhe “Deklaratën
për përmbushjen e specifikimeve teknike dhe termave të referencës” të datës 26.10.2016 të
operatorit ekonomik “Toni Security” shpk, gjykon se pretendimi i ankimuesit “Toni Security”
shpk qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Myrto Security” shpk, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
II.5.1. Neni 63, pikën 2, pikën 5 dhe pikën 6 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, përcakton shprehimisht se:
“2. Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit
kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në
dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.......”.
5. Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7 ditëve pas
marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese të punës.
6. 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 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.5.2. Në rastin konkret, nga verifikimet e kryera, rezulton se ankesa e operatorit ekonomik
është depozituar në autoritetin kontraktor në datë 08.11.2016, pra brenda afateve ligjore të
ankimit parashikuar nga neni 63 pika 2 e LPP-së dhe ka marrë përgjigje nga autoriteti për
mospranimin e ankesës së tij, më datë 14.11.2016. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se
referuar pikës 6 të nenit 63 të LPP-së, llogaritja e afateve ligjore për dorëzimin e ankesës pranë
Komisionit të Prokurimit Publik në rastin kur kërkesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor,
fillon nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Komisioni i Prokurimit Publik
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konstaton se operatori ekonomik ka dorëzuar ankesë pranë KPP më datë 25.11.2016, pra jashtë
afatit të parashikuar nga neni 63, pika 6 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar; ç’ka rrjedhimisht sjell si pasojë që ankimuesi të mos ketë përmbushur
detyrimin për ndjekjen e afateve ligjore të ankimimit në KPP. Në këtë mënyrë ankimuesi nuk ka
plotësuar 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 së ankimuesit nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për shkak të mosrespektimit 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, 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.5.3. 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 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”.
Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se, ankesa pranë Komisionit të Prokurimit Publik
përkatësisht datë 07.10.2016 është bërë në tejkalim të afateve procedurale parashikuar nga ligji
nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, e për rrjedhojë nuk do të merret
në shqyrtim.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni
i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos

1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici security” shpk për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr. REF-40858-06-07-2016 me objekt:
“Shërbim i ruajtjes me roje private i Drejtorisë së Arkivit Qendror të ISSH-së”, me fond
limit 4.000.000 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 26.10.2016, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Arkivit Qendror të ISSH-së.
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2. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” shpk për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr. REF-40858-06-07-2016 me objekt:
“Shërbim i ruajtjes me roje private i Drejtorisë së Arkivit Qendror të ISSH-së”, me fond
limit 4.000.000 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 26.10.2016, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Arkivit Qendror të ISSH-së.
3. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Myrto Security” shpk për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me Nr. REF-40858-06-07-2016 me objekt:
“Shërbim i ruajtjes me roje private i Drejtorisë së Arkivit Qendror të ISSH-së”, me fond
limit 4.000.000 lekë pa TVSH, zhvilluar nё datёn 26.10.2016, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Arkivit Qendror të ISSH-së.
4. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së lidhur me skualifikimin e
operatorëve ekonomikë “Eurogjici Security” shpk dhe “Toni Security” shpk, si dhe të
korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke i kualifikuar këta operatorë.
5. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
6. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë ankimues “Eurogjici Security” shpk dhe “Toni Security” shpk.
7. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë për shqyrtimin e mosmarrëveshjes administrative.
8. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2295 Prot; Datë 15.11.2016
Nr. 2296 Prot; Datë 15.11.2016
Nr. 2362 Prot; Datë 25.11.2016
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