KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 125/2017
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 13.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr.REF-67355-0210-2017, me objekt : “Shërbim i sigurimit të ruajtjes së
objektit ZVRPP Shkodër”, me fond limit 1.984.823 lekë pa
tvsh, parashikuar për tu zhvilluar më datë 20.02.2017 nga
autoriteti kontraktor, ZVRPP Shkodër

Ankimues:

“Dea Security” shpk
Rruga “Ndre Mjeda”, Qendra Polifunksionale Kati Irë,Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
Shkodër.
Godina pas Universitetit “Luigj Gurakuqi”, Shkodër

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 Rregullat e
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 të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, 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.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 10.02.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr.REF-67355-02-10-2017, me objekt :
“Shërbim i sigurimit të ruajtjes së objektit ZVRPP Shkodër”, me fond limit 1.984.823 lekë pa tvsh,
parashikuar për tu zhvilluar më datë 20.02.2017 nga autoriteti kontraktor, ZVRPP Shkodër.
II.2. Në datën 14.02.2017 operatori ekonomik “Dea Security” shpk, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
Nëpërmjet kësaj ankese duam tëbëjmë prezent një problem që konsiston në shkeljet e parashikuara
të zhvillohen datë 24.02.2017 me objekt : Shërbimi i sigurimit të ruajtjes së objektit ZVRPP Shkodër
si më poshtë:
Nga ana e AK-së në datën 01.02.2017në mënyrë elektronike janë publikuar kriteret kualifikuese për
këtë procedurë prokurimi në faqen e internetit të APP-sëdhe njeë pjesë e të cilave i kundështojmë
me arsyetimin paraqitur si më poshtë.
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Së pari gjithashtu AK-ja shprehet në DST se : Kopje te certifikuara të bilanceve nga autoritetet
përkatëse për vitet (2015-2016). Kundështojmë këtë kërkesë të AK-së pasi bilanci për vitin 2016 në
përputhje me dispozitat ligjore ka afat deri në 31 Mars të vitit 2017 pasi bazuar në legjislacionin
përkatës. Për këtë arsye AK-ja duhet të kërkojë paraprakisht një dokument i cili sipas përcaktimeve
ligjore ka afat dhe OE mund të mos disponojnë pasi janë brenda afatit ligjor dhe mund ta dorëzojnë
atë deri në 31 03.2017.
Së dyti AK-ja shprehet se: Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri. Për plotësimin e kësaj pike ofertuesi duhet të paraqesë një vërtetim të shoqërisë CEZ
Shpërndarje, të lëshuar jo më parë se një muaj nga dita e hapjes së ofertës.
Kundështojmë këtë kërkesë të AK-së pasi për autoritetin është e nevojshme që të përmbushet
kërkesa që operatorët të paraqesin vërtetim nga OSHEE ku të kenë shlyer detyrimet e maturuara të
energjisë elektrike dhe nuk është e nevojshme kërkesa që ky vërtetim të jetë lëshuar një muaj nga
dita e hapjes.
Së treti autoriteti shprehet në dst se: Vërtetim nga Administrata Tatimore ku xhiroja mesatare e
viteve 2015 dhe 2016 të mos jete me vlerë më të ulët se vlera e kontratës që prokurohet në shumën
1.984.823 leke.
Kundështojmë këtë kërkesë të AK-së pasi referuar VKM-së nr. 914 datë 29.12.20114 “Për
Miratimin e Rregullave në Prokurimin Publik” përcakton se vërtetimi i xhiros kërkohet për xhiro
mesatare të tre viteve të fundit ndërsa AK-ja i ka kërkuar vetëm dy vitet e fundit.
Së katërti autoriteti shprehet në dst se: Operatori Ekonomik të paraqesë Aktmiratimi të vlefshëm
për Qendër Kontrolli të SHPSF-se, të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, konform
nenit 22 të ligjit nr. 75/2014 “Per shërbimin privat te sigurisë fizike”, në qytetin e Shkodrës dhe
Udhëzimit nr.157, datë 01.04.2015, të Ministrit të Punëve të Brendshme. Sisteme vëzhgimi të
kamerave e paisjeve të tjera qëdo nevojiten per mbarëvajtjen e sigurimit te ZVRPP. Gjithashtu për
ambientet e sallës operative duhet te paraqitetet vertetimi i pronësisë apo kontrata e qerase .
Kundështojmë këtë kërkesë të AK-së pai referuar edhe qëndrimit të mbajtur nga ana e KPP-së në
vendime të ngjashme shprehet se ekzistenca e sallës operative vërtetohet nëpërmjet vërtetimit për
sallën operative dhe akti i miratimit të lëshuar nga DPQ përkatës. Përfundimisht nga argumentimi i
bërë sa më sipër kërojmë nga ana e autoritetit kontraktor modifikimin e kritereve të kualifikimit të
përcaktuara në DST, të cilat kufizojnë pjesmarrjen në këtë procedurë prokurimi dhe bien në
kundështim me përcaktimet ligjore që rregullojnë shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike.
II.3. Autoriteti kontraktor nuk i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik “Dea Security” shpk për
ankesën, por në datën 22.02.2017 autoriteti kontraktor ka bërë modifikimin e dokumentave të
tenderit, me anën e një shtojce në sistemin elektronik të prokurimeve. Gjithashtu data e zhvillimit të
procedurës është shtyrë për në datën 03.03.2017. Autoriteti kontraktor ka pranuar pikën 1,2,3 dhe
4, (lidhur me kopje të certifikuara të bilanceve, Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike dhe vërtetim i xhiros).
Konkretisht, autoriteti kontraktor shprehet si më poshtë:
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3.1. Ishte:
Kopje te certifikuara të bilanceve nga autoritetet përkatëse për vitet (2015-2016).
3.1. Behët:
Kopje te certifikuara të bilanceve nga autoritetet përkatëse për vitet (2014-2015).

3.2. Ishte
Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Për plotësimin e
kësaj pike ofertuesi duhet të paraqesë një vërtetim të shoqërisë CEZ Shpërndarje, të lëshuar jo më
parë se një muaj nga dita e hapjes së ofertës.

3.2. Bëhet:
Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
3.3.Ishte:
Vërtetim nga Administrata Tatimore ku xhiroja mesatare e viteve 2015 dhe 2016 të mos jete me
vlerë më të ulët se vlera e kontratës që prokurohet në shumën 1.984.823 leke.
3.3. Behët:
Vërtetim nga Administrata Tatimore ku xhiroja mesatare e viteve 2014, 2015 dhe 2016 të mos jete
me vlerë më të ulët se vlera e kontratës që prokurohet në shumën 1.984.823 leke.
3.4.Ishte:
Operatori Ekonomik të paraqesë Aktmiratimi të vlefshëm për Qendër Kontrolli të SHPSF-se, të
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, konform nenit 22 të ligjit nr. 75/2014 “Per
shërbimin privat te sigurisë fizike”, në qytetin e Shkodrës dhe Udhëzimit nr.157, datë 01.04.2015, të
Ministrit të Punëve të Brendshme. Sisteme vëzhgimi të kamerave e paisjeve të tjera qëdo nevojiten
per mbarëvajtjen e sigurimit te ZVRPP. Gjithashtu për ambientet e sallës operative duhet te
paraqitetet vertetimi i pronësisë apo kontrata e qerase .
3.4.Bëhet:
Operatori Ekonomik të paraqesë Aktmiratimi për Qendër Kontrolli të SHPSF-se, të lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, konform nenit 22 të ligjit nr. 75/2014 “Per sherbimin privat
te sigurise fizike”, në qytetin e Shkodrës dhe Udhëzimit nr.157, datë 01.04.2015, të Ministrit të
Punëve të Brendshme. Gjithashtu për ambjentet e sallës operative duhet të paraqes vërtetimin e
pronësisë apo kontratat e qirasë.
Operatori ekonomik duhet të paraqesë faturat tatimore që të vërtetojnë se disponon sistemin e
vëzhgimit të kamerave.
II.4. Në datën 07.02.2017 pala ankimuese “Dea Security” shpk, ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me pretendimet si më poshtë:
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Nëpërmjet kësaj ankese duam tëbëjmë prezent një problem që konsiston në shkeljet e parashikuara
të zhvillohen datë 24.02.2017 me objekt : Shërbimi i sigurimit të ruajtjes së objektit ZVRPP Shkodër
si më poshtë:
Nga ana e AK-së në datën 01.02.2017në mënyrë elektronike janë publikuar kriteret kualifikuese për
këtë procedurë prokurimi në faqen e internetit të APP-sëdhe njeë pjesë e të cilave i kundështojmë
me arsyetimin paraqitur si më poshtë.
Së pari gjithashtu AK-ja shprehet në DST se : Kopje te certifikuara të bilanceve nga autoritetet
përkatëse për vitet (2015-2016). Kundështojmë këtë kërkesë të AK-së pasi bilanci për vitin 2016 në
përputhje me dispozitat ligjore ka afat deri në 31 Mars të vitit 2017 pasi bazuar në legjislacionin
përkatës. Për këtë arsye AK-ja duhet të kërkojë paraprakisht një dokument i cili sipas përcaktimeve
ligjore ka afat dhe OE mund të mos disponojnë pasi janë brenda afatit ligjor dhe mund ta dorëzojnë
atë deri në 31 03.2017. është pranuar nga autoriteti.
Së dyti AK-ja shprehet se: Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri. Për plotësimin e kësaj pike ofertuesi duhet të paraqesë një vërtetim të shoqërisë CEZ
Shpërndarje, të lëshuar jo më parë se një muaj nga dita e hapjes së ofertës. Kundështojmë këtë
kërkesë të AK-së pasi për autoritetin është e nevojshme që të përmbushet kërkesa që operatorët të
paraqesin vërtetim nga OSHEE ku të kenë shlyer detyrimet e maturuara të energjisë elektrike dhe
nuk është e nevojshme kërkesa që ky vërtetim të jetë lëshuar një muaj nga dita e hapjes. Është
pranuar nga autoriteti.
Së treti autoriteti shprehet në dst se: Vërtetim nga Administrata Tatimore ku xhiroja mesatare e
viteve 2015 dhe 2016 të mos jete me vlerë më të ulët se vlera e kontratës që prokurohet në shumën
1.984.823 leke.
Kundështojmë këtë kërkesë të AK-së pasi referuar VKM-së nr. 914 datë 29.12.20114 “Për
Miratimin e Rregullave në Prokurimin Publik” përcakton se vërtetimi i xhiros kërkohet për xhiro
mesatare të tre viteve të fundit ndërsa AK-ja i ka kërkuar vetëm dy vitet e fundit. Është pranuar nga
autoriteti.
Së katërti autoriteti shprehet në dst se: Operatori Ekonomik të paraqesë Aktmiratimi të vlefshëm
për Qendër Kontrolli të SHPSF-se, të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, konform
nenit 22 të ligjit nr. 75/2014 “Per shërbimin privat te sigurisë fizike”, në qytetin e Shkodrës dhe
Udhëzimit nr.157, datë 01.04.2015, të Ministrit të Punëve të Brendshme. Sisteme vëzhgimi të
kamerave e paisjeve të tjera qëdo nevojiten per mbarëvajtjen e sigurimit te ZVRPP. Gjithashtu për
ambientet e sallës operative duhet te paraqitetet vertetimi i pronësisë apo kontrata e qerase .
Kundështojmë këtë kërkesë të AK-së pasi referuar edhe qëndrimit të mbajtur nga ana e KPP-së në
vendime të ngjashme shprehet se ekzistenca e sallës operative vërtetohet nëpërmjet vërtetimit për
sallën operative dhe akti i miratimit të lëshuar nga DPQ përkatës.Sipas shtojcës së modifikimit të
publikuar ky kriter Behet : Operatori Ekonomik të paraqesë Aktmiratimi për Qendër Kontrolli të
SHPSF-se, të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, konform nenit 22 të ligjit nr.
75/2014 “Per sherbimin privat te sigurise fizike”, në qytetin e Shkodrës dhe Udhëzimit nr.157, datë
01.04.2015, të Ministrit të Punëve të Brendshme. Gjithashtu për ambjentet e sallës operative duhet
të paraqitëset vërtetimi i pronësisë apo kontratat e qerasë.
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Operatori ekonomik duhet të paraqesë faturat tatimore që të vërtetojnë se disponon sistemin e
vëzhgimit të kamerave.
Në lidhje me këtë pikë i drejtohemi KPP-së pasi edhe pas modifikimit auitoriteti kontraktor nuk e ka
hequr kërkesën për vërtetim pronësie i apo kontratë qiraje dhe ta kërkojë përmbushjen e këtij
kriteri nëpërmjet vërtetimit për sallën operative dhe akti i miratimi të lëshuara nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut përkatës. Përfundimisht nga argumentimi i bërë sa më sipër kërojmë nga ana e
autoritetit kontraktor modifikimin e kritereve të kualifikimit të përcaktuara në DST, të cilat
kufizojnë pjesmarrjen në këtë procedurë prokurimi dhe bien në kundështim me përcaktimet ligjore
që rregullojnë shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike.

II.5. Nëpërmjet shkresës nr.1365/3 prot., datë 03.03.2017, protokolluar me tonën me nr.291/2 datë
08.03.2017 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Dea Security” shpk se “AK edhe pas
modifikimit auitoriteti kontraktor nuk e ka hequr kërkesën për vërtetim pronësie i apo kontratë
qiraje dhe ta kërkojë përmbushjen e këtij kriteri nëpërmjet vërtetimit për sallën operative dhe akti i
miratimi të lëshuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkut përkatës.” Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se,
III.1.1. Në shtojcën extra “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 8 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurmit objekt ankimi përcaktohet se:
Ishte:
Operatori Ekonomik të paraqesë Aktmiratimi të vlefshëm për Qendër Kontrolli të SHPSF-se, të
lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, konform nenit 22 të ligjit nr. 75/2014 “Per
shërbimin privat te sigurisë fizike”, në qytetin e Shkodrës dhe Udhëzimit nr.157, datë 01.04.2015, të
Ministrit të Punëve të Brendshme. Sisteme vëzhgimi të kamerave e paisjeve të tjera qëdo nevojiten
per mbarëvajtjen e sigurimit te ZVRPP. Gjithashtu për ambientet e sallës operative duhet te
paraqitetet vertetimi i pronësisë apo kontrata e qerase .
Bëhet:
Operatori Ekonomik të paraqesë Aktmiratimi për Qendër Kontrolli të SHPSF-se, të lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, konform nenit 22 të ligjit nr. 75/2014 “Per sherbimin privat
te sigurise fizike”, në qytetin e Shkodrës dhe Udhëzimit nr.157, datë 01.04.2015, të Ministrit të
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Punëve të Brendshme. Gjithashtu për ambjentet e sallës operative duhet të paraqitëset vërtetimi i
pronësisë apo kontratat e qerasë.
Operatori ekonomik duhet të paraqesë faturat tatimore që të vërtetojnë se disponon sistemin e
vëzhgimit të kamerave.
III.1.2. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, rashikohet 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”;
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.1.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së
operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti
kontraktor përcakton kerkesat e veçanta për kualifikim, duke mbajtur në konsideratë përmasat e
kontratës, që do të prokurohet sic është përcaktuar edhe në rregullat e prokurimit publik.
III.1.4. Referuar sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i përcaktuar nga
autoriteti kontraktor për dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vërtetimit të pronësisë i
apo kontratat e qirasë për ambjentet e sallës operative është një kriter i ekzagjëruar i cili nuk i
shërben autoritetit kontraktor për verifikimin e kapacitetit teknik për qendrën e kontrollit.
Dokumentacioni i cili shërben për verifikimin e këtij kapaciteti janë dokumentat e dala nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut të tilla si Akti i Miratimit, Vërtetimi i performancës të cilat i japin
mundësi autoritetit kontraktor të verifikojë këtë kapacitet në cdo moment. Qëllimi i vendosjes së
kriterit nga ana e autoritetit kontraktor bëhet për të krijuar bindjen e këtij të fundit se operatorët
ekonomikë dispononjë qendër kontrolli.
Sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për
modifikimin e kriterit sipas konstatimeve në vendim.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit 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 “Dea Security” shpk për procedurёn
e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr.REF-67355-02-10-2017, me objekt : “Shërbim
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i sigurimit të ruajtjes së objektit ZVRPP Shkodër”, me fond limit 1.984.823 lekë pa tvsh,
parashikuar për tu zhvilluar më datë 20.02.2017 nga autoriteti kontraktor, ZVRPP Shkodër.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Dea Security” shpk
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.291Protokolli; Datë 24.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Anëtar
Kleves Janku

Anëtar
Odise Moçka

Kryetar
Evis Shurdha
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