KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 436/2019
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:

Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 10.07.2019 shqyrtoi ankesën me:

Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e shoqërisë “A&A Security Survey” shpk
në procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.REF19513-04-24-2019, me objekt: “Blerje Sistem Sigurie (Dyer
Dedektimi)”, me fond limit 1.000.000 lekë pa tvsh, zhvilluar ne
daten 08.05.2019 nga autoriteti kontraktor Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Vlorë”.

Ankimues:

“A&A Security Survey” shpk
Rruga “Sulejman Delvina”, Lagjja “Isa Boletini”, Vlorë

Autoriteti Kontraktor:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Lagja ” Isa Boletini”, Rruga : Sulejman Delvina,Vlorë.

Subjekt i interesuar:

“PC Store” shpk
Rruga e Dibrës, Vila 154, Tiranë.
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Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik
nr. 596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për
Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe 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, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 25.04.2019 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.REF19513-04-24-2019, me objekt: “Blerje Sistem Sigurie (Dyer Dedektimi)”, me fond limit
1.000.000 lekë pa tvsh, zhvilluar ne daten 08.05.2019 nga autoriteti kontraktor Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Vlorë”.
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II.2. Në datën 10.05.2019 operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit janë
njoftuar elektronikisht për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe ofertuesit e skualifikuar si
më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Tunamar” shpk
“Alcomm” shpk
“A&A Security Survey” shpk
“Global Trade & Services” shpk
“PC Store” shpk
“Paera” shpk

590.000 lekë
590.000 lekë
770.000 lekë
776.000 lekë
838.000 lekë
900.000 lekë

skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
skualifikuar
kualifikuar
skualifikuar

II.3. Në datën 10.05.2019, operatori ekonomik “A&A Security Survey” shpk është vënë në dijeni
mbi arsyen e skualifikimit, si më poshtë vijon:
“OE A&A SECURITY SURVEY shpk nuk ka plotesuar piken tek Shtojsa 8, Kriteret e
Pergjithshme te Pranimit /Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, Pika 2.3:Kontrate e ngjashme  Nuk
ka paraqitur Kontrate dhe vertetim realizimi me Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane.  Faturat
tatimore te shitjes per furnizime me subjekt Privat nuk jane te firmosura nga Subjekti Bleres,
Ambasada Angleze, fatura e paraqitur nuk eshte e rregullt pasi mungon neshkrimi i personave
që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin (mungon shprehja e vullnetit te bleresit per
ekzekutimin e ketij furnizimi, per kete mall dhe kete cmim), per rrjedhoje dokumenti konsiderohet
i parregullt dhe nuk perben prove ligjore per furnizimin e pretenduar”.
II.3.1. Në datën 16.05.2019 operatori ekonomik “A&A Security Survey” shpk ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar skualifikimin e tij. Konkretisht pretendohet
si vijon:
“Ne njoftimin e vleresimit date 10/05/2019 eshte skualiflkuar me arsyen e meposhteme:
“OE A&A SECURITY SURVEY shpk nuk ka plotesuar piken tek Shtojsa 8, Kriteret e
Pergjithshme te Pranimit /Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, Pika 2.3:Kontrate e ngjashme  Nuk
ka paraqitur Kontrate dhe vertetim realizimi me Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane.  Faturat
tatimore te shitjes per furnizime me subjekt Privat nuk jane te firmosura nga Subjekti Bleres,
Ambasada Angleze, fatura e paraqitur nuk eshte e rregullt pasi mungon neshkrimi i personave
që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin (mungon shprehja e vullnetit te bleresit per
ekzekutimin e ketij furnizimi, per kete mall dhe kete cmim), per rrjedhoje dokumenti konsiderohet
i parregullt dhe nuk perben prove ligjore per furnizimin e pretenduar”.
Per sa me siper konsiderojme te padrejte skualifikimin pasi Fatura Tatimore leshuar per
Ambasaden Angleze permban te gjlthe cilesite e permendura ne VKM Nr. 914 date 29.12.2014
"Per miratlmin e rregullave te prokurimit publik", i ndryshuar pikerishte ne nenin 27 "Kontratat
e Mallrave", pika 4.
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Ne kete rast, Subjekti “Ambasada Angleze”, eshte nje subjekt privat dhe fatura shenon Daten,
Shumen, sasine e mallit te furnizuar si dhe mallin Skaner XIS6040.
Per ekonomi dokumentacioni dhe kostoje kontrata per kete transaksion dhe ne baze te kerkesave
te ligjit nuk eshte ngarkuar ne sistem.
Por se bashku me kete Ankese po jua dergojme.
Per me teper Fatura tatimore ka daten 16/03/2018 efektet financiare te sajj o vetem kane filluar
por dhe kane perfunduar sic mund te shikohet qarte me deklarimin prane Drejtorise se Tatimeve
(Bashkelidhur liber shitje Mars 2018}
Per sa me siper kerkojme:
1.

Rivleresimln e kualifikimit.

2. Kualifikimin e operatorit A&A SECURITY SURVEY shpk”
II.4. Nëpërmjet shkresës nr. prot.766, datë 17.05.2019 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
ankimuesit, duke mos e pranuar ankesën.
II.5. Në datën 24.05.2019 operatori ekonomik “A&A Security Survey” shpk ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 13.06.2019 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr. 933/2 prot.,
shkresa e autoritetit kontraktor nr. prot.844, datë 05.06.2019, bashkëngjitur informacioni e
dokumentacioni mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit dhe trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur saj si dhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “A&A Security Survey” shpk për
kundërshtimin e skualifikimit të ofertës së tij me arsyetimin se “OE A&A SECURITY SURVEY
shpk nuk ka plotesuar piken tek Shtojsa 8, Kriteret e Pergjithshme te Pranimit /Kualifikimit,
Kapaciteti Teknik, Pika 2.3:Kontrate e ngjashme  Nuk ka paraqitur Kontrate dhe vertetim
realizimi me Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane.  Faturat tatimore te shitjes per furnizime me
subjekt Privat nuk jane te firmosura nga Subjekti Bleres, Ambasada Angleze, fatura e paraqitur
nuk eshte e rregullt pasi mungon neshkrimi i personave që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar
veprimin (mungon shprehja e vullnetit te bleresit per ekzekutimin e ketij furnizimi, per kete mall
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dhe kete cmim), per rrjedhoje dokumenti konsiderohet i parregullt dhe nuk perben prove ligjore
per furnizimin e pretenduar”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 8/2 “Kriteret e Vecanta të Kualifikimit” pika 2.3. “Kapaciteti Teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
“Dëshmi për furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë sa 40% vlerës se fondit limit , të
kryera gjatë tre viteve të fundit.
a.
Kur furnizime të mëparshme të ngjashme jane realizuar me institucione shtetërore,
Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të
shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e
sukseshëm të kësaj kontrate .
OSE
b.
Kur furnizime të mëparshme të ngjashme jane realizuar me subjekte private Operatori
ekonomik do ta vertetojë këtë sherbim duke paraqitur faturën përkatëse tatimore të shitjes, ku te
shenohen datat, shumat dhe sherbimet e realizura”.
III.1.2. Nga verifikimet në sistemin e prokurimeve elektronike operatori ekonomik ankimues
“A&A Security Survey” shpk në përmbushje të kriterit sa më sipër ka paraqitur dokumentacionin
si më poshtë:
-

-

Faturë Tatimore Shitje Nr.10, me nr.serial 60274710, datë 16.03.2018 lëshuar nga “A&A
Security Survey” shpk (shitësi), për subjektin “Ambasada Angleze” (blerësi) me
përshkrim “skaner XIS 6040” me vlerë 6.208.333 lekë pa tvsh.
Faturë Tatimore Shitje Nr.02, me nr.serial 60274802, datë 07.06.2018 lëshuar nga “A&A
Security Survey” shpk (shitësi), për subjektin “Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë”
(blerësi) , me përshkrim “skaner Chek Point” me vlerë 1.490.000 lekë pa tvsh.

III.1.3. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, 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;”
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Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit...”
III.1.4. Në nenin 27 “Kontratat e Mallrave”, pika 4 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar parashikohet se:
4. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për furnizimet e
mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të
jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe
që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një
ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara.
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm
fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
III.1.5. Neni 49 i Ligjit nr.9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e
Shqipërsië” i ndryshuar, parashikon shprehimisht se:
1. Çdo shitblerje mallrash apo të drejtash, si dhe çdo kryerje punimi apo shërbimi, që është pjesë
e veprimtarisë tregtare, është objekt faturimi.
2. Faturat për shitjen e sendeve apo kryerjen e punimeve e të shërbimeve janë fatura tatimore, të
cilat përfshihen në përllogaritjet e detyrimit tatimor.
3. Fatura tatimore përmban numrin rendor dhe numrin personal të identifikimit, numrin e
identifikimit të tatimpaguesit, datën dhe vendin e lëshimit, emrin dhe adresën e palëve, datën e
realizimit të shitjes ose të punimit apo shërbimit, emërtimin e saktë të tyre, çmimin e plotë të
shitjes dhe, nëse është rasti, rritjet ose zbritjet e tjera, të zbatuara, si dhe shumat e shifruara,
cilado qoftë mënyra e likuidimit të faturës
III.1.6. Referuar dokumentacionit sa më sipër të paraqitur nga ankimuesi, Komisioni gjykon se
Faturë Tatimore e Shitje Nr.10, me nr.serial 60274710, datë 16.03.2018 lëshuar nga “A&A
Security Survey” shpk (shitësi), për subjektin “Ambasada Angleze” (blerësi) me përshkrim
“skaner XIS 6040” me vlerë 6.208.333 lekë pa tvsh; e paraqitur nga ankimuesi, nga pikëpamja
formale është e rregullt, kjo pasi në të evidentohen të gjitha elementët e domosdoshëm të kërkuar
nga ligji të tilla si: numri rendor dhe numri personal i identifikimit, numrin e tatimpaguesit datën
dhe vendin e lëshimit, emrin dhe adresën e palëve, datën e realizimit të shitjes, çmimin e shitjes,
shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
Gjithashtu Komisioni vëren se fatura tatimore e shitjes nr. 10, me nr.serial 60274710, datë
16.03.2018 lëshuar nga “A&A Security Survey” shpk (shitësi), për subjektin “Ambasada
6

Angleze” (blerësi) me përshkrim “skaner XIS 6040”, është në vlerën prej 6.208.333 lekë pa tvshvlerë e cila tejkalon vlerën prej 40% të fondit limit të vendosur nga ana e autoritetit kontraktor
dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Komisioni më tej konstaton se fatura konsiderohet
e saktë, pasi është e plotësuar me të dhënat reale financiare të subjektit dhe detyrimi tatimor i
llogaritur është korrekt, pasi nuk është bërë asnjë gabim aritmetik ose logjik, pra nuk jemi në
rastin kur tatimpaguesi lëshon një faturë tatimore të pasaktë me pasojë uljen e detyrimit tatimor
apo rritjen e shumës për t’u kredituar, apo kur mungojnë elementët e domosdoshëm që duhet të
mbartë një faturë të përcaktuara nga neni 49, pika 3 e ligjit nr.9920 datë 19.05.2008 “Për
Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërsië” i ndryshuar dhe nga neni 27 “Kontratat e
Mallrave”, pika 4 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për autoritetin kontraktor e rëndësishme është të krijojë
bindjen se operatori ekonomik ka kryer furnizime të ngjashme me objektin e prokurimit, në
vlerën prej 40% së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve
të fundit.
Në rastin konkret ankimuesi “A&A Security Survey” shpk me anë të dokumentacionit të
paraqitur (faturë tatimore shitjes nr. 10, me nr.serial 60274710, datë 16.03.2018), realizuar me
subjektin “Ambasada Angleze”, ka dëshmuar se ka kryer furnizime të mëparshme të ngjashme,
pasi mallrat e furnizuar janë të ngjashme me objektin e prokurimit. Akoma më tej vlera e
furnizimit të kryer nga operatori ekonomik, e tejkalon vlerën e kërkuar prej 40% të fondit limit të
prokuruar nga ana e autoritetit kontraktor si dhe ky furnizim i përket tre viteve të fundit në
përputhje me kriterin e vecantë të kualifikimit duke u përmbushur kështu të gjitha kushtet në
mënyrë kumulative.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti 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.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “A&A Security Survey” shpk 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 31 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.
596/2018, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullave “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
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1.
Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “A&A Security Survey” shpk, për procedurën
e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me Nr.REF-19513-04-24-2019, me objekt: “Blerje Sistem
Sigurie (Dyer Dedektimi)”, me fond limit 1.000.000 lekë pa tvsh, zhvilluar ne daten 08.05.2019
nga autoriteti kontraktor Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë”.
2.
Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit
ekonomik “A&A Security Survey” shpk dhe të korrigjojë shkeljet, duke e kualifikuar këte
operator ekonomik.
3.
Autoriteti kontraktor brenda 10 ditëve të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4.
Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.
5.
Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “A&A Security Survey” shpk.
6.

Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 933 Protokolli, Datë 24.05.2019
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Enkeleda Bega

Anëtar
Vilma Zhupaj

Anëtar
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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