KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 169/2020
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 19.05.2020 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së “Kërkesë për Propozim” me
nr. REF-55707-04-06-2020 ,me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private" të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Kavajë – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj me mbulim 24 orë në ditë”
me fond limit 3,369,602 lekë (pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar në
datën 22.04.2020 , nga autoriteti kontraktor, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor
Kavajë.

Ankimues:

“Myrto Security” sh.p.k.
Lagjia “Kastriot”, Rruga “Brigada e 11 Sulmuese”, Godina e Albtelecom
Fier
“Trezhnjeva” shpk
Lagjia “Partizani”, Pall 90/3 Shk.1Ap. 1 B. Curri

Autoriteti Kontraktor:

Prokuroria pranë Gjykatës
L. 5, Unaza e Vjetër, Kavajë

së

Shkallës

së

Parë

Kavajë
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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 të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
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 operatorë
ekonomikë 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 ankimues kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë
autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 07.04.2020 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen zyrtare të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit prokurimit “Kërkesë për Propozim” me nr. REF55707-04-06-2020 ,me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private" të Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj me mbulim 24 orë në ditë” me fond limit 3,369,602 lekë
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(pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar në datën 22.04.2020 , nga autoriteti kontraktor, Prokuroria e
Rrethit Gjyqësor Kavajë.
II.2. Referuar ankesës së operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k., ky i fundit pretendon
se në datën 09.04.2020, ka dorëzuar ankim pranë autoritetit kontraktor me anë të të cilit kërkon
modifikimin e dokumentave të tenderit për proçedurën e prokurimit objekt ankimi. Ndërkohë që, referuar
informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor pranë KPP, rezulton se ankesa e paraqitur nga
operatori ekonomik ankimues pranë autoritetit kontraktor, është protokolluar pranë këtij institucioni në
datë 14.04.2020. Në ankesë pretendohet si më poshtë vijon:
[...] U njohëm me dokumentat e tenderit të procedurës së prokurimit me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike me roje private" të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë, publikuar në
SPE në datën 07.04.2020. Vlerësojmë se disa prej kritereve të përcaktuara në DT nuk janë në përputhje
aktet ligjore e nënligjore në fuqi konkretisht:
Në shtojcën 7 “Kapzciteti ekonomik dhe financiar” Gërma “c”është përcaktuar si kriter, citojë:
Vërtetim se i ka shlyer taksat vendore për vitin 2017,2018 dhe 2019. Taksat të jenë të paguara sipas QKB
ku ushtron aktivitetin operatori pjesëmarrës, duke përfshirë edhe vendin ku ndodhet objketi i prokurimit.
Sipas këtij kriteri pasja si adresë sekondare në qytetin e Kvajës , që provohet edhe në paraqitjen e
vërtetimit për pagesën e detyrimeve ndaj Bashkisë Kavajë është kusht skualifikues. Kjo kërkesë është e
ekzagjëruar, që ka për qëllim shamngien e konkurrencës, pasi përjashton nga gara të gjithë ata operator
që nuk kanë regjistruar si adresë sekondare edhe qytetin e Kavajës, por që ushtron aktivitet në qarkun
Tiranë. Vlerësojmë se ky kriter duhet të modifikohetnë:
“Vëretim se i ka shlyer taksat vendore për vitin 2017,2018 dhe 2019. Taksat të jenë të paraqitura sipas
QKB ku ushtron aktivitetin operatori pjesmarrës”.
Në shtojcën 7 “Kapaciteti teknik” pika 4 është përcaktuar si kriter citoje:
4.Vërtetim Performance Model-21 nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut ku të jepen:
a) Të dhëna për subjektin, burimet njerëzore, mjetet, armatimi dhe automjetet.
b) Të dhëna për kontrollet e ushtruara dhe problematikat e konstatuara gjatë ushtrimit të aktivitetit për
përiudhën 2018-2019.
c) Mandimin e DVPQ lidhur me vlerësimin e performancës dhe ligjshmërisë të akaktivitetit të subjektit.
d) Subjekti të ketë të certifikuar minimumi 7 punonjës shërbimi ku të jenë shënuar emrat e punonjësve
dhe numri i certifikatave të tyre.
e) Subjekti të ketë punonjës shërbimi (operator) të certifikuar 5 punonjes shërbimi.
f) Subjekti të ketë punonjës shërbimi (grup të gatshëm) 3x3 punonjës të çertifikuar.
g) të ketë Qendër Kontrolli dhe të jetë e përcaktuar adresa e saj.
h) Ofertuesi duhet të disponojë së paku një automjet në gjendje të gatshme në pronësi/qera.
i) Të ketë në pronësi/përdorim minimumi dy arme B1 për çdo vendroje konform ligjit.
j) Të ketë një përgjegjës shërbimi.
k) Të mos ketë masa administrative për shoqërinë, titullarin e subjektit, drejtuesin teknik dhe punonjësit
e shërbimit për vitin 2018-2019 ( konform Ligjit Nr 75/2014, Udhëzim i Ministrit të Brendshëm Nr.130,
datë 05.03.2018 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”)
l) Të ketë të punësuar një punonjës me profesion inxhinier informaticien i cili të figurojë në listë pagesat
e subjektit nga muaji janar.
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Nëpërmjet këtij kriteri është kërkuar ndër të tjera që operatori ekonomik pjesmarrës ndër të tjera të ketë
Grup Gatshëm 3x3 punonjës si dhe pjesë e stafit një Inxhinier elektronik. Gjithashtu në vërtetimin të
jepen edhe emrat punonjësve të shërbimit dhe nr. Datat e certifikatave të tyre . Këto kërkesa janë të
ekzagjëruara , e në kundështim me kërkesat ligjore pasi:
Në modelin standart të Vërtetimit të performancës nuk ka asnjë rubrikë ku të shënohen emrat e
punonjësve të shërbimit dhe nr. Dhe data e certifikatave të tyre. Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë
respekton rigorozisht modelin e miratuar te Vërtetimi i Performancës. Pra kjo kërkesë është e
ekzagjëruar dhe në tejkalim të kërkesave ligjore, ndaj duhet të modifikohet.
Sipas përcaktimevetë Udhëzimit të Ministrit të Brendshëm nr. 130 datë 05.03.2018 “Për funksionmin e
shërbimit privat të sigurisë” nuk ekziston më termi “Grup i gatshëm” për ndërhyrje në raste emergjente.
Ky udhëzim njeh vetëm “grup për verifikimin e sinjal alarmi, pra termi “Grup i gatshëm” ka ngelur
vetëm një “zhargon”. Gjithashtu në formatin e miratuar nga ky Udhëzim të Vërtetimit të Performancës
që lëshohet nga Drejtoritë Vendore të Policisë nuk ekziston asnjë rubrikë ku të jepet informacion për
“Grupin e Gatshëm” edhe kërkesa për 3x3 punonjës vjen në kundështim me Udhëzimin e sipërcituar, i
cili përcakton se Grupi i Verifikimit të sinjaleve të alarmit përbëhet nga 2 punonjës shërbimi.
Gjithashtu kërkesa për ekzistencën e Inxhinierit Elektronik të konfirmohet si staf i shoqërisë në vërtetimin
e Drejtorisë Vendorë të Policisë së Shtetit është e ekzagjëruar dhe në kundështim me modelin standart
të miratuar. Pra ekzistenca e Inxhinierit Eelektronik nuk mund të provohet nga Vërtetimi i Drejtorisë
Vendore të Policisë.
Vlerësojmë se ky kriter duhet të modifikohet si më poshtë:
4.Vërtetim Performance Model-21 nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut ku të jepen:
a) Të dhëna për subjektin, burimet njerëzore, mjetet, armatimi dhe automjetet.
b) Të dhëna për kontrollet e ushtruara dhe problematikat e konstatuara gjatë ushtrimit të aktivitetit për
përiudhën 2018-2019.
c) Mandimin e DVPQ lidhur me vlerësimin e performancës dhe ligjshmërisë të akaktivitetit të subjektit.
d) Subjekti të ketë të certifikuar minimumi 7 punonjës shërbimi .
e) Subjekti të ketë punonjës shërbimi (operator) të certifikuar 5 punonjes shërbimi.
f) Subjekti të ketë Grup për Verifikim të sinjalve të alarmit.
g) të ketë Qendër Kontrolli dhe të jetë e përcaktuar adresa e saj.
h) Ofertuesi duhet të disponojë së paku një automjet në gjendje të gatshme në pronësi/qera.
i) Të ketë në pronësi/përdorim minimumi dy arme B1 për çdo vendroje konform ligjit.
j) Të ketë një përgjegjës shërbimi.
k) Të mos ketë masa administrative për shoqërinë, titullarin e subjektit, drejtuesin teknik dhe punonjësit
e shërbimit për vitin 2018-2019 ( konform Ligjit Nr 75/2014, Udhëzim i Ministrit të Brendshëm Nr.130,
datë 05.03.2018 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”)
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Në shtojcën 7 Kpaciteti teknik” pika 5 është përcaktuar kriteri citoje:
5.Lejet individuale të ushtrimit të profesionit të punonjësve të shërbimit, Model-7, të lëshuara nga e
DVPQ për punonjësit e shërbimit, duke paraqitur vërtetim të lëshuar nga DVPQ, i cili të përmbajë listën
e emërore të punonjësve të shërbimit të çertifikuar dhe periudhën e vlefshmërisë së këtyre çertifikatave.
Sipas këtij kriteri është operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë vcertifikata të punonjësve të
shërbimit dhe vërtetimit nga DPQ ku të jepen emrat e punonjëvetë shërbimit nr. Dhe datat e certifikatave
të tyre. Kjo kërkesë është e ekzagjëruar e në kundështim me kërkesat ligjore pasi sic sqaruam më sipër
në modelin standart të Vërtetimit të Performancës nuk ka asnjë rubrikë ku të shënohen emrat e
punonjësve të shërbimit dhe nr. Dhe data e certifikatave të tyre. Sqarojmë se afati i vlefshmërisë së
certifikata(4 vjecar) përcaktohet nga legjislacioni në fuqi. Drejtoria Vendore e Policisë tIranë respekton
rigorozisht modelin e miratuar te Vërtetimi i Performancës.
Gjithashtu ky kriter është mbivendosje e kriterit të përcaktuar po në shtojcën 7 “Kapaciteti ligjor i
operatorëve ekonomikë” pika 3, në të cilin është përcaktuar se “3. Çertifikatë për nënkategorinë 1.3.A
për titullar të subjektit, e vlefshme për ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes dhe të sigurisë fizike për
nënkategorinë 1.3.A; Model-4 të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë.”
Pra kriteri i sipërcituar (pika 5 Kpaciteti teknik) është i ekzagjëruar dhe në tejkalim të kërkesave ligjore
ndaj duhet të hiqet.
Nga sa më sipër kërkojmë:
Pranimin e ankesës së operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. duk modifikuar kriteret e shtojcës
7 sipas pjesës arsyetuese të ankesë.[......].
II.2.1.Referuar informacionit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor të depozituar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, rezulton se, autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes drejtuar
operatorit ekonomik ankimues me shkresën nr. 1289/1 prot., datë 14.04.2020 ka pranuar ankesën e
paraqitur. Konkretisht, konstatohet si më poshtë: […] Përsa kërkoni në ankesën Tuaj protokolluar në
Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallë së Parë Kavajë me nr. 1289prot. datë 14.04.2020 duke paraqitur
pretendime ndaj dokumentave të tenderit të hartura nga Njësia e Prokurimit, për procedurën e
prokurimit me objekt Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private" të Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë, të publikuar në SPE MË DATË 07.04.2020, jU sqarojmë si më
poshtë:
Me qëllim shqyrtimin e ankesës tuajështë ngarkuar një Zyrtar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës
së Parë Kavajë dhe është pezulluar procedura e prokurimit. Në lidhje me ankesën e operatorit
ekonomik”Myrto Security” sh.p.k. sqaroj se:
Pretendimi juaj qëndron dhe është pranuarnga Autoriteti Kontraktor për këtë arsye më datën
14.04.20250 janë bërë ndryshimet e nevojshme dhe është shtuar shtojca përfundimtare e dokumentave
të tenderit me ndryshimet përkatëse. Në cilësisnë e zyrtarit të caktuar për të shqyrtuar ankesën konsideroj
se ankimi i Operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. qëndron.
Përsa më sipër ankesa juaj qëndron dhe është pranuar nga Autoriteti Kontraktor.[….]
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II.2.2. Në datën 21.04.2020 operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të tenderit, me pretendimin
si më poshtë vijon:
[…] Në datën 07.04.2020nga Autoriteti Kontraktor Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Kavajë u publikua në spe të APP-së procedura me objekt: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje
private" të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.
Pasi u njohëm me DT vlerësuam se kriteret e përcaktuara në Shtojcën 7, nuk ishin në përputhje aktet
ligjore e nënligjore në fuqi “Për prokurimin public” ndaj depozituam ankesë datë 09.04.2020pranë AKsë nëpërmjet shërbimit postar. Nga AK-ja me shkesë nr. 1289/1prot datë 14.04.2020 (që na është
komunikuar në datën 17.04.2020 nëpërmjet shërbimit postar shih gjurmimin e objektit postar
RR977082748AA dhe zarfin me të cilin është komunikuar shkresa), na vë në dijeni se ankesa jonë është
pranuar. Në datat 12.04.2020 dhe 14.04.2020 nga AK-ja publikohenj 2(dy) shtojca të modifikimit të
Dokumentave të Tenderit, dhe nga verifikimi i modifikimeve na rezlton se njëri prej kërkimeve tona në
ankesën e datës 09.04.2020 konkretisht:
Në shtojcën 7 “Kapaciteti teknik” pika 4 është përcaktuar si kriter citoje:
4.Vërtetim Performance Model-21 nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut ku të jepen:
a) Të dhëna për subjektin, burimet njerëzore, mjetet, armatimi dhe automjetet.
b) Të dhëna për kontrollet e ushtruara dhe problematikat e konstatuara gjatë ushtrimit të aktivitetit për
përiudhën 2018-2019.
c) Mandimin e DVPQ lidhur me vlerësimin e performancës dhe ligjshmërisë të akaktivitetit të subjektit.
d) Subjekti të ketë të certifikuar minimumi 7 punonjës shërbimi ku të jenë shënuar emrat e punonjësve
dhe numri i certifikatave të tyre.
e) Subjekti të ketë punonjës shërbimi (operator) të certifikuar 5 punonjes shërbimi.
f) Subjekti duhet të provojë se disponon grup të gatshëm për përballimin e situatave emergjente (Vërtetim
të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Qarku Tiranë.
g) të ketë Qendër Kontrolli dhe të jetë e përcaktuar adresa e saj.
h) Ofertuesi duhet të disponojë së paku një automjet në gjendje të gatshme në pronësi/qera.
i) Të ketë në pronësi/përdorim minimumi dy arme B1 për çdo vendroje konform ligjit.
j) Të ketë një përgjegjës shërbimi.
k) Të mos ketë masa administrative për shoqërinë, titullarin e subjektit, drejtuesin teknik dhe punonjësit
e shërbimit për vitin 2018-2019 ( konform Ligjit Nr 75/2014, Udhëzim i Ministrit të Brendshëm Nr.130,
datë 05.03.2018 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”)
l) Të ketë të punësuar një punonjës me profesion inxhinier informaticien i cili të figurojë në listë pagesat
e subjektit nga muaji janar.
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Ndër të tjera nëpërmjet këtij kriteriështë kërkuar që nëpërmjet Vërtetimit të Drejtorisë Vendore të
Policisëtë provohet që operatorët pjesmarrës të kenë si dhe pjesë e stafit edhe inxhinier informaticien
(elektronik). Kjo kërkesë është e ekzagjëruar e në kundështim me kërkesat ligjore pasi:
1. Në modelin standart të Vërtetimit të performancës, miratuar me Udhëzimin e Ministrit të
Brendshëm nr. 130,datë 05.03.2018, nuk ka asnjë rubrikë ku të shënohen emrat e punonjësve të
shërbimit dhe nr. Dhe data e certifikatave të tyre, pra listë emërore të punonjësve të shërbimit.
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë respekton rigorozisht modelin e miratuar te Vërtetimi i
Performancës dhe nuk lëshon listë emërore të punonjësve të shërbimit (Brenda vërtetimit ose
bashkangjitur tij). Pra kjo kërkesë është e ekzagjëruar dhe në tejkalim të kërkesave ligjore, ndaj
duhet të modifikohet.
2. Sipas përcaktimevetë Udhëzimit të Ministrit të Brendshëm nr. 130 datë 05.03.2018 “Për
funksionmin e shërbimit privat të sigurisë” nuk ekziston më termi “Grup i gatshëm” për
ndërhyrje në raste emergjente. Ky udhëzim njeh vetëm “grup për verifikimin e sinjal alarmi, pra
termi “Grup i gatshëm” ka ngelur vetëm një “zhargon”.Ndaj ky kriter duhet të modifikohet sipas
përcaktimit në Udhëzimin e Ministrit të Brendshëm nr. 130, datë 05.03.2018 “Për funksionimin
e shërbimit privat të sigurisë”.
3. Gjithashtu kërkesa që ekzistenca e Inxhinierit Informaticien/Elektronik të konfirmohet si staf i
shoqërisë në vërtetimin e Drejtorisë Vendorë të Policisë së Shtetit është e ekzagjëruar. Në
Udhëzim të Ministrit të Brenshëm nr. 130 datë 05.03.2018, është përcaktuar se cili është staf i
domosdoshëm për ushtrimin e aktivitetit të ruajtjes dhe sigurisë fizike, të cilin operatorët
ekonomik kanë detyrimin që të kenë e konkretisht Titullar Subjekti, Drejtues Teknik, Përgjegjës
Shërbimi dhe punonjës shërbimi. Në zbatim të udhëzimit në modelin e Vërtetimit të Performancës
së miratuar nuk është parashikuar si rubrikë dhe ekzistenca ose jo e inxhinierit
Informaticien/Elektronik. Pra ekzistenca e Inxhinierit Elektronik duhet hequr nga Vërtetimi I
Drejtorisë Vendore të Policisë.
Vlerësojmë se ky kriter duhet të modifikohet si më poshtë:
4.Vërtetim Performance Model-21 nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut ku të jepen:
a) Të dhëna për subjektin, burimet njerëzore, mjetet, armatimi dhe automjetet.
b) Të dhëna për kontrollet e ushtruara dhe problematikat e konstatuara gjatë ushtrimit të aktivitetit për
përiudhën 2018-2019.
c) Mandimin e DVPQ lidhur me vlerësimin e performancës dhe ligjshmërisë të akaktivitetit të subjektit.
d) Subjekti të ketë të certifikuar minimumi 7 punonjës shërbimi .
e) Subjekti të ketë punonjës shërbimi (operator) të certifikuar 5 punonjes shërbimi.
f) Subjekti të ketë Grup për Verifikim të sinjaleve të alarmit.
g) të ketë Qendër Kontrolli dhe të jetë e përcaktuar adresa e saj.
h) Ofertuesi duhet të disponojë së paku një automjet në gjendje të gatshme në pronësi/qera.
i) Të ketë në pronësi/përdorim minimumi dy arme B1 për çdo vendroje konform ligjit.
j) Të ketë një përgjegjës shërbimi.
k) Të mos ketë masa administrative për shoqërinë, titullarin e subjektit, drejtuesin teknik dhe punonjësit
e shërbimit për vitin 2018-2019 ( konform Ligjit Nr 75/2014, Udhëzim i Ministrit të Brendshëm Nr.130,
datë 05.03.2018 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”)
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II.3. Referuar ankesës së operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ky i fundit pretendon se
në datën 08.04.2020, ka dorëzuar ankim pranë autoritetit kontraktor me anë të të cilit kërkon modifikimin
e dokumentave të tenderit për proçedurën e prokurimit objekt ankimi. Ndërkohë që, referuar
informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor pranë KPP, rezulton se ankesa e paraqitur nga
operatori ekonomik ankimues pranë autoritetit kontraktor, është protokolluar pranë këtij institucioni në
datë 14.04.2020. Në ankesë pretendohet si më poshtë vijon:
[...] Shpsf “Trezhnjeva” sh.p.k. paraqet ankesë pranë AK-së në lidhje me publikimin e dokumentave të
tenderit. Në datën 07.04.2020 nëpërmjet SPE, jemi njohur me dokumentat e tenderit. Nga verifikimi i
tyre konstatuam se ato janë hartuar në kundështim me LPP-në pasi janë diskriminuese, për rrjedhojë
përjashtuese si dhe lënë vend për interpretim dhe keqinterpretim.
Madje nga leximi i tyre, konstatojmë se kemi të bëjmë me rastin tipik kur gara është përcaktuar/fiksuar
se kujt operatori do ti jepet. Dalim në këtë konkluzion pasi të gjitha kriteret lidhen ngushtësisht me
kapacitet që disponon shoqëria e cila ruan aktualisht në vendrojen objekt prokurimi.
Konkretisht:Kriteret e vendosura shmangin pjesmarrjen e oe-ve të tjerë dhe për pasojë shmang
konkurencën barazinë në tendera publikë.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe rregullat
e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e operatorëve
ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të
barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për
realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë
në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se: “2. Qëllimi i këtij ligji është: a) të
rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë
pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën
ndërmjet operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim
publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Në shtojcën 1 “Formulari i ofertës ekonomike” autoriteti ka publikuar si në vijim:
1

2

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

3

Njesia

4

Sasia

Çmimi Njësi
1 vend roje me 3
turne ne dite.
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1.

Sherbimi i ruajtjes se godines se Prokuroria pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë per 1 vend
roje me 3 turne

Dite

nje vendroje

Çmimi Neto
TVSH (%)
Çmimi Total

Shenim: Oferta do te plotesohet me cmimin/njesi:
Cmimi per/njesi 1 vend roje me 3 turne ne dite, pra ofertuesi do te ofertoje per vleren e 1 vend roje me
3 turne ne dite.

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula

______________

Sqarime:
1.

2.

Ne cmim te jene te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon kuadri
ligjor ne lidhje me licensat, uniformat, paisjen me arme dhe radiomarres, pagat, sigurimet
shoqerore dhe shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje me tre turne.
Bashkëlidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi per nje roje dhe 1 vendroje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët Ekonomikë
duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në analizen e kostos mujore të kryerjes së
shërbimit.

Analize e kostos
Vlera (Lek)
Nr.

Emërtimi
1 roje /dite

Vlera (Lek)
1 vendroje me
tre turne /dite
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1

Shpenzime për pagë bazë

2

Shtesë mbi pagë për turnin II

3

Shtesë mbi pagë për turnin III

4

Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%
Vlera totale lek pa tvsh per 1 roje ne dite
Vlera totale lek me tvsh per 1 roje ne dite
Vlera totale lek pa tvsh per 1 vendroje me tre turne /dite
Vlera totale lek pa tvsh per 1 vendroje me tre turne /dite

Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke pasqyruar
te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, datë 3.5.2017,” Për
përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë
Fizike”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet 4.98
(Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore . Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës shërbimi).
Dite mesatare ne muaj (per efekt te llogaritjes se ofertes) 30.41 dite/muaj
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e preventivit (si
psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore,), rezultojnë të jenë nën
kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Llogaritja e zerave te mos kalojë dy shifrat pas presjes dhjetore.
3.Autoriteti Kontraktor duhet të saktësojë oferta duhet të paraqitet ditore për 1 roje e 1 vend/roje apo
mujore sipas pikës 2 pasi krijjohet konfuzion tek ofertuesit në një pikë kërkohet ofertë ditore ndërsa
nëpikën 2 sqarime kërkohet Bashkëlidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi per nje
roje dhe 1 vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët Ekonomikë
duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në analizen e kostos mujore të kryerjes së shërbimit.
Pika 2.2. “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”
c. Vërtetim se i ka shlyer taksat vendore për vitin 2017,2018 dhe 2019. Taksat të jenë të paguara sipas
QKB ku ushtron aktivitetin operatori pjesëmarrës, duke përfshirë edhe vendin ku ndodhet objekti i
prokurimit.
Edhe ky kriter është i ekzagjëruar pasi Autoriteti kontraktior duhet të kërkojë dokument për të paktën 1
vit në tre vitet e fundit dhe kërkojmë të hiqet fjalia duke përfshirë edhe vendin ku ndodhet objekti i
prokurimit. Ky kriter duhet të formulohet:
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Vërtetim se i ka shlyer taksat vendore për të paktën 1 nga tre vitet e fundit 2017,2018,2019. Taksat të
jenë të paguara sipas QKB ku ushtron aktivitetin operatori pjesmarrës.
2.3. “Kapaciteti teknik”
2.Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga drejtoria e Policisë Vendore të Qarkut ku
ushtron aktivitetitn SHPS, duke përfshirë edhe vendin ku prokurohet në rang Qarku.
a)Ligjit Nr 75/2014 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”, neni 22
b)Udhëzim i Ministrit të Brendshëm Nr.130, datë 05.03.2018, Model-19, Model-20
c)Për Qendrën e Kontrollit Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dokument pronësie/qeraje të vendit
ku ushtron aktivitetin shoqëria ofertuese.
Kërkojmë heqjen e pikës “C” pasi për AK-në ka rëndësi që OE-ja ka të instaluar pajisjet dhe
funksionimin e QKSH dhe nuk i intereson pronësia pasi këtë dokument e lëshon Drejtoria e Policisë
Qarku ku vërteton se QKSH është në kushtet e përshtatshme për funksionimin e saj dhe nuk ka rëndësi
ngrehina apo ndërtesa por pajisjet të cilat mund të vendosen edhe në makinë. Kërkesa që operatori
ekonomik krahas këtij dokumenti, të paraqesë edhe një sërë dokumentash të tjerë është një kërkesë e
panevojshme dhe veteëm sa rëndon/vështirëson pozitën e operatorëve ekonomikë në përgatitjen e
dokumentacionit.
3.Vërtetim nga Administrata Tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për tre muajt e fundit
(minimalisht 15 punonjës) , shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025
a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht
7 punonjës të siguruar në muaj, nga ku 5 punonjes sherbimi roje si dhe përgjegjës shërbimi, drejtuesin
teknik dhe administratorin.
Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri duke kërkuae aq punonjës sa kërkohen për kryerjen e shërbuimit
duke formular
3.Vërtetim nga Administrata Tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për tre muajt e fundit
shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të
konfirmuara nga organet tatimore. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 7 punonjës të siguruar
në muaj, nga ku 5 punonjes sherbimi roje si dhe përgjegjës shërbimi, drejtuesin teknik dhe
administratorin.
4.Vërtetim Performance Model-21 nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut ku të jepen:
a) Të dhëna për subjektin, burimet njerëzore, mjetet, armatimi dhe automjetet.
b) Të dhëna për kontrollet e ushtruara dhe problematikat e konstatuara gjatë ushtrimit të aktivitetit për
përiudhën 2018-2019.
c) Mandimin e DVPQ lidhur me vlerësimin e performancës dhe ligjshmërisë të akaktivitetit të subjektit.
d) Subjekti të ketë të certifikuar minimumi 7 punonjës shërbimi ku të jenë shënuar emrat e punonjësve
dhe numri i certifikatave të tyre.
e) Subjekti të ketë punonjës shërbimi (operator) të certifikuar 5 punonjes shërbimi.
Kërkojmë heqjen e këtij kriteri pasi specifikohen në Vërtetimin e Drejtorisë së Policisë Qarku dhe se
numri i operatorëve dhe nuk është e nevojshme certifikata për operator pasi nuk lëshohet vetëm dëshmi
dhe se punonjësi i shërbimit ushtron detyrën si punonjës shërbimi, operator, përgjegjës. Kërkesa e
mësipërme ku kërkohet “...pesë operatorë” është një kërkesë që vjen në kundështim me legjislacionin në
fuqi dhe vendimet e KPP-së pasi është një numër tepër i ekzagjëruar. Për autoritetin kontraktor është e
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mjaftueshme të provohet nga operatorët ekonomikë se disponojmë opeartor pa vënë kufi mbi numrin
etyre.
Madje KPP me vendimin 15/2017 datë 18.01.2017referojmë pjesë të vendimit[....]
f) subjekti të ketë punonjës shërbimi (grup të gatshëm) 3x3 punonjës së certifikuar.
Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri pasi sipas Urdhrit të Ministrit të Brendshëm nr. 130, datë
05.03.2018 “Për funksionimin e SHPSF-ve” grupi i gatshëm është jo më pak se dy persona në cdo turn
pra 6 veta. Ky kriter duhet të hiqet fare pasi kemi të bëjmë me roje fizike të objektit dhe jo verifikim
alarmi ose të kërkohen:
Kërkesa e mësiprme ku kërkohet “ grup të gatshëm (3x3” është një kërkesë që vjen në kundështim me
legjislacionin në fuqi dhe vendimet e KPP-së pasi është një numër i ekzagjëruar. Për autoritetin
kontraktor është e mjaftueshme të provohet nga operatorët ekonomikë se disponojnë minimalisht 1 grup
të gatshëm pa vënë kufi mbi numrin e tyre..
Përsa më sipër kërkojmë ndryshimin e kërkesës duke kërkuar numrin e grupit të gatshëm.
g) të ketë Qendër Kontrolli dhe të jetë e përcaktuar adresa e saj.
h) Ofertuesi duhet të disponojë së paku një automjet në gjendje të gatshme në pronësi/qera.
i) Të ketë në pronësi/përdorim minimumi dy arme B1 për çdo vendroje konform ligjit.
Kërkesa e mësipërme ku kërkohet armë brezi të ketë jo më pak se numri i punonjësve të kërkuar autorizim
pëër mbajtje armesi dhe tre armë është një kërkesë që vjen në kundështim me legjislacionin në fuqi. Me
vendimin 15/2017 datë 18.01.2017 KPP-ja referojmëvendimin[...]
Me vendimin nr. 475/2018 datë 18.07.2018 KPP-ja referojmë vendimin [....].
Përsa më sipër kërkojmë heqjen nga kriteri të kërkesës për armë pasi numri i armëve lloji pëcaktohen
pasi të shpallet fituesi dhe lidhet kontrata akoma më tej ne kemi të bëjmë me ruajtjen e objektit dhe
kërkohen dy armë.
j) Të ketë një përgjegjës shërbimi.
Kërkesa e mësipërme ku kërkohet .... të ketë përgjegjës shërbimesh është jo poporcionale me objektin e
kontratës.
Për autoritetin është e rëndësishme të vërtetojë se oe-ja disponon kapacitete teknike, mjaftueshëm sa të
jetë në gjëndje të realizojë kontratën objekt i këtij prokurimi. Përcaktimi i përgjegjësive të shërbimit ka
të bëjë me oragnizimin e brendshëm të shoqërisë dhe artifica të tilla nuk i shërbejnë qëllimit për të cilin
vendoset kriteri, përkundrazi kufizojnë pjesmarrjen dhe konkurencën.
Përsa më sipër kërkojmë heqjen e kërkesës për përgjegjës shërbimi.
k) Të mos ketë masa administrative për shoqërinë, titullarin e subjektit, drejtuesin teknik dhe punonjësit
e shërbimit për vitin 2018-2019 ( konform Ligjit Nr 75/2014, Udhëzim i Ministrit të Brendshëm Nr.130,
datë 05.03.2018 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”)
Kërkesa e mësiprme ku kërkohet ....Të mos ketë marrë masë administrative për operatorin ekonomik
Tituillar dhe drejtues Teknik dhe punonjësin e shqërbimit për vitet 2018-2019 është një kërkesë që vjen
në kundështim me legjislacionin në fuqi dhe bien ndesh parimet LPP-së.
Në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 14 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” i ndryshuar neni 28 pika 5 gërmat a, b dhe c parashiohet si më poshtë:
Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: a) licencat profesionale
për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe
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/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
Shoqëria jonë gjykon se vendosja e kritereve të vecanta për kualifikim ka si synim kryesor që 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 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.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe rregullat
e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e operatorëve
ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të
barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për
realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë
në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se: “2. Qëllimi i këtij ligji është: a) të
rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë
pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën
ndërmjet operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim
publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Shoqëria jonë gjykon se kërkesa referuar më sipër është diskriminuese pasi nuk siguron një trajtim të
barabartë dhe josikriminues për të gjithë oe-tëv si ata që kanë masë administrative dhe ata që nuk kanë
masë administrative.
Legjislacioni i Prokurimit Publik ka përcaktuar qartë rastet kur një oe mund të përjashtohet nga
pjesmarrja në një procedurë prokurimi dhe ky rast nuk është i përfshirë.
Përsa më sipër kërkojmë heqjen e kërkesës që ka të bëjë me .... Të mos ketë masë administrative dhe të
mos këtë patur ngjarje për (operatorin ekonomik, titullar dhe drejtues teknik, punonjës shërbimi) për
vitet 2018-2019
l) Të ketë të punësuar një punonjës me profesion inxhinier informaticien i cili të figurojë në listë
pagesat e subjektit nga muaji janar.
Kërkesa e mësiprme është një kërkesë që vjen në kundështim me legjislacionin në fuqu dhe bie ndesh
me rekomandimin e APP-së dhe KPP-së nr. 15166 dhe nr. 1858 datë 20.12.2017, pasi thekson ky
rekomandim ky informacion nuk mun të kërkohet me dokumentacionin dhe pajisjet e referuara më sipër
në kriter por mjafton paraqitja e Aktit të Miratimit.
Në lidhje me kriterin e Qendrës së Kontrollit, që kërkohet paraqitja e Aktit të Miratmit të Qendrës së
Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron akvitetin SHPSF.
Akoma më tej rezulton se ky kriter i dubluar pasi po në kriteret e vecanta të kualifikimit, autoriteti
kontraktor ka kërkuar:
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Operatori ofertues duhet të ketë Qendër të Menaxhimit dhe të Kontrollit për ushtrimin aktiviteti në
Qarkun ku kërkohet shërbimi të konfirmuar me akt miratimin përkatës shoqëruar me Vërtetim nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut.”
Për ak-në e nevojshme është që oe-ja të vërtetojë disponimin e sallës operative dhe dokumenti që e
vërteton këtë kapacitet është akti i miratimit i lëshuar nga DVP0-ja. Kërkesa që oe-ja krahas këtij
dokumenti, të paraqesë edhe një sërë dokumentash të tjerë është një kërkesë e panevojshmedhe vetëm
rëndon/vështirëson pozitën e oe-ve në pergatitjen e dokumentacionit. Akoma më tej AK-ja ka kërkuar të
jetë në listëpagesa por nuk ka përcaktuar si kriter as paraqitjen e listëpagesave dhe periudhën që duhet
siguruar.Përsa sipër sipër kërkojmë heqjen e këtij kriteri.
5.Lejet individuale të ushtrimit të profesionit të punonjësve të shërbimit, Model-7, të lëshuara nga e
DVPQ për punonjësit e shërbimit, duke paraqitur vërtetim të lëshuar nga DVPQ, i cili të përmbajë
listën e emërore të punonjësve të shërbimit të çertifikuar dhe periudhën e vlefshmërisë së këtyre
çertifikatave.
Operatori duhet të paraqesë vërtetim performance lëshuar nga DVPQ Tiranë, i cili të jetë lëshuar për
kërkesa e mësipërme ku kërkohet.... Të ketë në listë emërore të punonjëcve të shërbimit të certifikuar
dhe periudhën e vlefshmërisë së këtyre certifikatave është jo proporcionale me objektin e kontratës.
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, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të
tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit
të kontratës;
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë 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...”.
Në VKM Nr.914 datë 29.12.2014 neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” pika 5 përcaktohet se: “Për të
provuar kapacietet teknike dhe profesionale autoriteti kontraktor kërkon”
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore; dhe /ose 12
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
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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.
Shoqëria jonë gjykon se vendosja e kritereve të vecanta për kualifikim ka si synim kryesor që 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 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.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe rregullat
e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e operatorëve
ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të
barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për
realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë
në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se: 2. Qëllimi i këtij ligji është: a) të
rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë
pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën
ndërmjet operatorëve ekonomikë; 13 d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të
gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet,
besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Referuar sa më sipër shoqëria jonë gjykon se kërkesa e AK-së për .....”Të ketë në listë emërore punonjës
të licencuar nga DPQ” është joproporcionale pasi e tejkalon volumin dhe përmasat e kontratës që
prokurohet në kushtet kur kërkohet që shërbimi i ruajtjes të kryhet në 1(një) vendroeje me tre turne me
4.98 punonjës shërbimi. Pë autoritetin është e rëndësishme të vërtetohet se oe-ja disponon kapacitete
teknike në rastin konkret (punonjës shërbimi), mjaftueshëm sa të jetë në gjëndje të realizojë objektin e
prokurimit dhe për këtë arsye autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për modifikimin e kriterit në
fjalë, në përputhje me përmasat e kontratës që do të prokurohet duke hequr fjalinë listë emërore dhe
vlefshmërinë e certifikatave pasi DPQ nuk lëshon listë emërore as vlefshmëri të tyre pasi vlefshmëria e
certifikatës është në certifikatëne punonjësit.
6. Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per radiokomunikim dhe
alarm të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike
në Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi Kavajë.
Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri duke kërkuar Autorizim Individual në emër të shoqërisë për
përdorimin e frekkuencave për radiokomunikim pasi kemi të bëjmë me ruajtje fizike të objektit dhe jo
verifikim sinjal alarmi pasi dhe vet Autoriteti kontraktor në fondin limit nuk ka parashikuar fond për
verifikim alarmi.
Pëfundimisht kërkojmë:
Pezullimin e procedurës deri në shqyrtimin e plotë të ankesës
Modifikimin e DST.
Kthim përgjigje brenda afatit të përcaktuar në nenin 63 të LPP-së[...]

15

II.3.1. Në datën 22.04.2020 operatori ekonomik “Treznjeva” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në Komisionin
e Prokurimit Publik, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
shqyrtimi.Operatori ekonomik ankimues argumenton si më poshtë vijon: […...] Në datën 07.04.2020
nëpërmjet SPE, jemi njohur me dokumentat e tenderit. Nga verifikimi i tyre konstatuam se ato janë
hartuar në kundështim me LPP-në pasi janë diskriminuese, për rrjedhojë përjashtuese si dhe lënë vend
për interpretim dhe keqinterpretim. Madje nga leximi i tyre, konstatojmë se kemi të bëjmë me rastin tipik
kur gara është përcaktuar/fiksuar se kujt operatori do ti jepet. Dalim në këtë konkluzion pasi të gjitha
kriteret lidhen ngushtësisht me kapacitet që disponon shoqëria e cila ruan aktualisht në vendrojen objekt
prokurimi. Konkretisht:Kriteret e vendosura shmangin pjesmarrjen e oe-ve të tjerë dhe për pasojë
shmang konkurencën barazinë në tendera publikë.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe rregullat
e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e operatorëve
ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të
barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për
realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë
në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se: “2. Qëllimi i këtij ligji është: a) të
rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë
pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën
ndërmjet operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim
publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Në shtojcën 1 “Formulari i ofertës ekonomike” autoriteti ka publikuar si në vijim:
1

2

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

3

Njesia

4

Sasia

Çmimi Njësi
1 vend roje me 3
turne ne dite.

1.

Sherbimi i ruajtjes se godines se Prokuroria pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë per 1 vend
roje me 3 turne

Dite

nje vendroje

Çmimi Neto
TVSH (%)
Çmimi Total
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Shenim: Oferta do te plotesohet me cmimin/njesi:
Cmimi per/njesi 1 vend roje me 3 turne ne dite, pra ofertuesi do te ofertoje per vleren e 1 vend roje me
3 turne ne dite.

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula

______________

Sqarime:
3.

4.

Ne cmim te jene te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon kuadri
ligjor ne lidhje me licensat, uniformat, paisjen me arme dhe radiomarres, pagat, sigurimet
shoqerore dhe shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje me tre turne.
Bashkëlidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi per nje roje dhe 1
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët
Ekonomikë duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në analizen e kostos mujore të
kryerjes së shërbimit.

Analize e kostos
Vlera (Lek)
Nr.

Emërtimi
1 roje /dite

1

Shpenzime për pagë bazë

2

Shtesë mbi pagë për turnin II

3

Shtesë mbi pagë për turnin III

4

Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%

Vlera (Lek)
1 vendroje me
tre turne /dite

Vlera totale lek pa tvsh per 1 roje ne dite
Vlera totale lek me tvsh per 1 roje ne dite
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Vlera totale lek pa tvsh per 1 vendroje me tre turne /dite
Vlera totale lek pa tvsh per 1 vendroje me tre turne /dite

Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke pasqyruar
te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, datë 3.5.2017,” Për
përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë
Fizike”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet 4.98
(Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore . Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës shërbimi).
Dite mesatare ne muaj (per efekt te llogaritjes se ofertes) 30.41 dite/muaj
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e preventivit (si
psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore,), rezultojnë të jenë nën
kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Llogaritja e zerave te mos kalojë dy shifrat pas presjes dhjetore.
Autoriteti Kontraktor duhet të saktësojë oferta duhet të paraqitet ditore për 1 roje e 1 vend/roje apo
mujore sipas pikës 2 pasi krijjohet konfuzion tek ofertuesit në një pikë kërkohet ofertë ditore ndërsa
nëpikën 2 sqarime kërkohet Bashkëlidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi per nje
roje dhe 1 vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët Ekonomikë
duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në analizen e kostos mujore të kryerjes së shërbimit.
2.3. “Kapaciteti teknik”
2.Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga drejtoria e Policisë Vendore të Qarkut ku
ushtron aktivitetitn SHPS, duke përfshirë edhe vendin ku prokurohet në rang Qarku.
a)Ligjit Nr 75/2014 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”, neni 22
b)Udhëzim i Ministrit të Brendshëm Nr.130, datë 05.03.2018, Model-19, Model-20
c)Për Qendrën e Kontrollit Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dokument pronësie/qeraje të vendit
ku ushtron aktivitetin shoqëria ofertuese.
Kërkojmë heqjen e pikës “C” pasi për AK-në ka rëndësi që OE-ja ka të instaluar pajisjet dhe
funksionimin e QKSH dhe nuk i intereson pronësia pasi këtë dokument e lëshon Drejtoria e Policisë
Qarku ku vërteton se QKSH është në kushtet e përshtatshme për funksionimin e saj dhe nuk ka rëndësi
ngrehina apo ndërtesa por pajisjet të cilat mund të vendosen edhe në makinë. Kërkesa që operatori
ekonomik krahas këtij dokumenti, të paraqesë edhe një sërë dokumentash të tjerë është një kërkesë e
panevojshme dhe veteëm sa rëndon/vështirëson pozitën e operatorëve ekonomikë në përgatitjen e
dokumentacionit.
4.Vërtetim Performance Model-21 nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut ku të jepen:
a) Të dhëna për subjektin, burimet njerëzore, mjetet, armatimi dhe automjetet.
b) Të dhëna për kontrollet e ushtruara dhe problematikat e konstatuara gjatë ushtrimit të aktivitetit për
përiudhën 2018-2019.
c) Mandimin e DVPQ lidhur me vlerësimin e performancës dhe ligjshmërisë të akaktivitetit të subjektit.
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d) Subjekti të ketë të certifikuar minimumi 7 punonjës shërbimi ku të jenë shënuar emrat e punonjësve
dhe numri i certifikatave të tyre.
e) Subjekti të ketë punonjës shërbimi (operator) të certifikuar 5 punonjes shërbimi.
Kërkojmë heqjen e këtij kriteri pasi specifikohen në Vërtetimin e Drejtorisë së Policisë Qarku dhe se
numri i operatorëve dhe nuk është e nevojshme certifikata për operator pasi nuk lëshohet vetëm dëshmi
dhe se punonjësi i shërbimit ushtron detyrën si punonjës shërbimi, operator, përgjegjës. Kërkesa e
mësipërme ku kërkohet “...pesë operatorë” është një kërkesë që vjen në kundështim me legjislacionin në
fuqi dhe vendimet e KPP-së pasi është një numër tepër i ekzagjëruar. Për autoritetin kontraktor është e
mjaftueshme të provohet nga operatorët ekonomikë se disponojmë opeartor pa vënë kufi mbi numrin
etyre.
Madje KPP me vendimin 15/2017 datë 18.01.2017referojmë pjesë të vendimit[....]
i) Të ketë në pronësi/përdorim minimumi dy arme B1 për çdo vendroje konform ligjit.
Kërkesa e mësipërme ku kërkohet dy armë B1 për cdo vendroje është një kërkesë që vjen në kundështim
me legjislacionin në fuqi. Me vendimin 15/2017 datë 18.01.2017 KPP-ja referojmë vendimin[...]
Me vendimin nr. 475/2018 datë 18.07.2018 KPP-ja referojmë vendimin [....].
Përsa më sipër kërkojmë heqjen nga kriteri të kërkesës për armë pasi numri i armëve lloji pëcaktohen
pasi të shpallet fituesi dhe lidhet kontrata akoma më tej ne kemi të bëjmë me ruajtjen e objektit dhe
kërkohen dy armë.
j) Të ketë një përgjegjës shërbimi.
Kërkesa e mësipërme ku kërkohet .... të ketë përgjegjës shërbimesh është jo poporcionale me objektin e
kontratës.
Për autoritetin është e rëndësishme të vërtetojë se oe-ja disponon kapacitete teknike, mjaftueshëm sa të
jetë në gjëndje të realizojë kontratën objekt i këtij prokurimi. Përcaktimi i përgjegjësive të shërbimit ka
të bëjë me oragnizimin e brendshëm të shoqërisë dhe artifica të tilla nuk i shërbejnë qëllimit për të cilin
vendoset kriteri, përkundrazi kufizojnë pjesmarrjen dhe konkurencën.
Përsa më sipër kërkojmë heqjen e kërkesës për përgjegjës shërbimi.
k) Të mos ketë masa administrative për shoqërinë, titullarin e subjektit, drejtuesin teknik dhe punonjësit
e shërbimit për vitin 2018-2019 ( konform Ligjit Nr 75/2014, Udhëzim i Ministrit të Brendshëm Nr.130,
datë 05.03.2018 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”)
Kërkesa e mësiprme ku kërkohet ....Të mos ketë marrë masë administrative për operatorin ekonomik
Tituillar dhe drejtues Teknik dhe punonjësin e shqërbimit për vitet 2018-2019 është një kërkesë që vjen
në kundështim me legjislacionin në fuqi dhe bien ndesh parimet LPP-së.
Në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 14 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” i ndryshuar neni 28 pika 5 gërmat a, b dhe c parashiohet si më poshtë:
Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: 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
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Shoqëria jonë gjykon se vendosja e kritereve të vecanta për kualifikim ka si synim kryesor që 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 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.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe rregullat
e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e operatorëve
ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të
barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për
realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë
në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se: “2. Qëllimi i këtij ligji është: a) të
rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë
pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën
ndërmjet operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim
publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Shoqëria jonë gjykon se kërkesa referuar më sipër është diskriminuese pasi nuk siguron një trajtim të
barabartë dhe josikriminues për të gjithë oe-tëv si ata që kanë masë administrative dhe ata që nuk kanë
masë administrative.
Legjislacioni i Prokurimit Publik ka përcaktuar qartë rastet kur një oe mund të përjashtohet nga
pjesmarrja në një procedurë prokurimi dhe ky rast nuk është i përfshirë.
Përsa më sipër kërkojmë heqjen e kërkesës që ka të bëjë me .... Të mos ketë masë administrative dhe të
mos këtë patur ngjarje për (operatorin ekonomik, titullar dhe drejtues teknik, punonjës shërbimi) për
vitet 2018-2019
l) Të ketë të punësuar një punonjës me profesion inxhinier informaticien i cili të figurojë në listë
pagesat e subjektit nga muaji janar.
Pas modifikimit të DST kërkohet:
Pika 2.3.4. germa l) Të ketë të punësuar një punonjës me profesion inxhinier informaticien i cili të
figurojë në listë pagesat e subjektit nga muaji janar ose specialist ekuivalent me ta (inxhinjer
Elektronik/Telekomunikacioni) si p.sh. inxhinjer IT me qellim realizimin me sukses te kontrates.

Kërkesa e mësiprme është një kërkesë që vjen në kundështim me legjislacionin në fuqu dhe bie ndesh
me rekomandimin e APP-së dhe KPP-së nr. 15166 dhe nr. 1858 datë 20.12.2017, pasi thekson ky
rekomandim ky informacion nuk mun të kërkohet me dokumentacionin dhe pajisjet e referuara më sipër
në kriter por mjafton paraqitja e Aktit të Miratimit.
Në lidhje me kriterin e Qendrës së Kontrollit, që kërkohet paraqitja e Aktit të Miratmit të Qendrës së
Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron akvitetin SHPSF.
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Akoma më tej rezulton se ky kriter i dubluar pasi po në kriteret e vecanta të kualifikimit, autoriteti
kontraktor ka kërkuar:
Operatori ofertues duhet të ketë Qendër të Menaxhimit dhe të Kontrollit për ushtrimin aktiviteti në
Qarkun ku kërkohet shërbimi të konfirmuar me akt miratimin përkatës shoqëruar me Vërtetim nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut.”
Për ak-në e nevojshme është që oe-ja të vërtetojë disponimin e sallës operative dhe dokumenti që e
vërteton këtë kapacitet është akti i miratimit i lëshuar nga DVP0-ja. Kërkesa që oe-ja krahas këtij
dokumenti, të paraqesë edhe një sërë dokumentash të tjerë është një kërkesë e panevojshmedhe vetëm
rëndon/vështirëson pozitën e oe-ve në pergatitjen e dokumentacionit. Akoma më tej AK-ja ka kërkuar që
të jetë në vërtetimin e policisë së Qarkut gjë të cilijn nuk konfirmohet pasi Policia e Shtetit miraton QKSH
sipas ligjit dhe nuk përcakton inxhinierin apo firmat e kontraktuara që mund të kryejnë këtë shërbim.
Përsa më sipër kërkojmë heqjen e këtij kriteri. Të ketë të punësuar një punonjës me profesion inxhinier
informaticien i cili të figurojë në listë pagesat e subjektit nga muaji janar ose specialist ekuivalent me ta
(inxhinjer Elektronik/Telekomunikacioni) si p.sh. inxhinjer IT me qellim realizimin me sukses te
kontrates.
6. Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per radiokomunikim dhe
alarm të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike
në Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi Kavajë.
Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri duke kërkuar Autorizim Individual në emër të shoqërisë për
përdorimin e frekkuencave për radiokomunikim pasi kemi të bëjmë me ruajtje fizike të objektit dhe jo
verifikim sinjal alarmi pasi dhe vet Autoriteti kontraktor në fondin limit nuk ka parashikuar fond për
verifikim alarmi.
Pëfundimisht kërkojmë:
Pezullimin e procedurës deri në shqyrtimin e plotë të ankesës
Modifikimin e DST.
II.3.2. Operatori ekonomik ankimues ka paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik dokuemntacion
shtesë në lidhje me kthim përgjigjen e autoritetit kontraktor konkretsiht shkresa nr. 22/4 prot datë
22.04.2020, protokolluar me tonën nr. 356/1prot datë 24.04.2020 në të cilin citon: “[...] Nga ana e
“Trezhnjeva” sh.p.k. pranë KPP-së kemi dorëzuar ankesën me nr. 21/4prot datë 21.04.2020,
protokolluar tek ju më datë 22.04.2020 me objekt prokurimi Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me
roje private" të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë – Marreveshje Kuader - me nje
operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj me mbulim 24 orë në ditë”
me fond limit 3,369,602 lekë (pa TVSH). Deri në datën 21.04.2020, nuk kemi marrë kthim përgjigje nga
Autoriteti Kontraktor më datën 22.04.2020 me postë zyrtare pasi kemi dorëzuar ankimin në KPP kemi
marrë përgjigjen e Autoritetit Kontraktor (shif zarfin me firmë të postierit që mban datën 22.04.2020).
Pas leximit me kujdes të kthim përgjigjes vërehet se Autoriteti Kontraktor ka vendosur të pranohet ankesa
jonë, por faktikisht në shtojcën e dokumentave të tenderit nuk janë pranuar të gjitha pretendimet tonë
për modifikimin e DST.
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Bshkëlidhur për shqyrtimin e ankesës tonë ju dërgojmë kthim përgjigjen e Autoritetit kontraktor
Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë me nr. 1261/1prot datë14.04.2020[...]”
II.3.3.Referuar informacionit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor të depozituar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, rezulton se, autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes drejtuar
operatorit ekonomik ankimues me shkresën nr. 1261/1 prot., datë 14.04.2020 ka pranuar ankesën e
paraqitur. Konkretisht, konstatohet si më poshtë: “[...] Me qëllim shqyrtimin e ankesës tuaj, është
ngarkuar një Zyrtar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë dhe është pezulluar
procedura e prokurimit.
Në lidhje me ankesën e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. sqaroj se:
Pretendimi juaj qëndron dhe është pranuar nga Autoriteti Kontraktor për këtë arsye më datë 14.04.2020
janë bërë ndryshimet e nevojshme dhe është shtuar shtojca përfundimtare e dokumentave të tenderit me
ndryshimet përkatëse.
Në cilësinë e zyrtarit të caktuar për të shqyrtuar ankesën, konsideroj se ankimi i operatorit ekonomik
“Trezhnjeva” sh.p.k. qëndron.
Përsa më sipër ankesa juaj qëndron dhe është pranuar nga Autoriteti Kontraktor.[....]”
II.4. Në datën 29.04.2020, nëpërmjet shkresës nr. 1393/1 Prot., datë 27.04.2020, me objekt “Informacion
mbi procedurën e prokurimit “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private" të Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik,
informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me ankesat e operatorëve ekonomikë
ankimues.

III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë “Myrto Security” sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k.
për modifikimin e dokumenteve të procedurës së prokurimit Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në datën 07.04.2020 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen zyrtare të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit prokurimit “Kërkesë për Propozim” me nr. REF55707-04-06-2020 ,me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private" të Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj me mbulim 24 orë në ditë” me fond limit 3,369,602 lekë
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(pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar në datën 22.04.2020 , nga autoriteti kontraktor, Prokuroria e
Rrethit Gjyqësor Kavajë.
III.1.2. Referuar ankesës së operatorit ekonomik ankimues “Myrto Security” sh.p.k., ky i fundit
pretendon se në datën 09.04.2020, ka dorëzuar ankim pranë autoritetit kontraktor me anë të të cilit kërkon
modifikimin e dokumentave të tenderit për proçedurën e prokurimit objekt ankimi. Ndërkohë që, referuar
informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor pranë KPP, rezulton se ankesa e paraqitur nga
operatori ekonomik ankimues pranë autoritetit kontraktor, është protokolluar pranë këtij institucioni në
datë 14.04.2020.
III.1.3. Referuar informacionit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor të depozituar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, rezulton se, autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes drejtuar
operatorit ekonomik ankimues me shkresën nr. 1289/1 prot., datë 14.04.2020 ka pranuar ankesën e
paraqitur. Konkretisht, konstatohet si më poshtë: […] Përsa kërkoni në ankesën Tuaj protokolluar në
Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallë së Parë Kavajë me nr. 1289prot. datë 14.04.2020 duke paraqitur
pretendime ndaj dokumentave të tenderit të hartura nga Njësia e Prokurimit, për procedurën e
prokurimit me objekt Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private" të Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë, të publikuar në SPE MË DATË 07.04.2020, jU sqarojmë si më
poshtë:
Me qllim shqyrtimin e ankesës tuajështë ngarkuar një Zyrtar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës
së Parë Kavajë dhe është pezulluar procedura e prokurimit. Në lidhje me ankesën e operatorit
ekonomik”Myrto Security” sh.p.k. sqaroj se:
Pretendimi juaj qëndron dhe është pranuarnga Autoriteti Kontraktor për këtë arsye më datën
14.04.20250 janë bërë ndryshimet e nevojshme dhe është shtuar shtojca përfundimtare e dokumentave
të tenderit me ndryshimet përkatëse. Në cilësisnë e zyrtarit të caktuar për të shqyrtuar ankesën konsideroj
se ankimi i Operatorit ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. qëndron.
Përsa më sipër ankesa juaj qëndron dhe është pranuar nga Autoriteti Kontraktor.[….]
III.1.4. Në datën 21.04.2020 operatori ekonomik “Myrto Security” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të tenderit, me pretendimin
si më poshtë vijon:
[…] Në datën 07.04.2020nga Autoriteti Kontraktor Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
Kavajë u publikua në spe të APP-së procedura me objekt: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje
private" të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.
Pasi u njohëm me DT vlerësuam se kriteret e përcaktuara në Shtojcën 7, nuk ishin në përputhje aktet
ligjore e nënligjore në fuqi “Për prokurimin public” ndaj depozituam ankesë datë 09.04.2020pranë AKsë nëpërmjet shërbimit postar. Nga AK-ja me shkesë nr. 1289/1prot datë 14.04.2020 (që na është
komunikuar në datën 17.04.2020 nëpërmjet shërbimit postar shih gjurmimin e objektit postar
RR977082748AA dhe zarfin me të cilin është komunikuar shkresa), na vë në dijeni se ankesa jonë është
pranuar. Në datat 12.04.2020 dhe 14.04.2020 nga AK-ja publikohenj 2(dy) shtojca të modifikimit të
Dokumentave të Tenderit, dhe nga verifikimi i modifikimeve na rezlton se njëri prej kërkimeve tona në
ankesën e datës 09.04.2020 konkretisht:
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Në shtojcën 7 “Kapaciteti teknik” pika 4 është përcaktuar si kriter citoje:
4.Vërtetim Performance Model-21 nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut ku të jepen:
a) Të dhëna për subjektin, burimet njerëzore, mjetet, armatimi dhe automjetet.
b) Të dhëna për kontrollet e ushtruara dhe problematikat e konstatuara gjatë ushtrimit të aktivitetit për
përiudhën 2018-2019.
c) Mandimin e DVPQ lidhur me vlerësimin e performancës dhe ligjshmërisë të akaktivitetit të subjektit.
d) Subjekti të ketë të certifikuar minimumi 7 punonjës shërbimi ku të jenë shënuar emrat e punonjësve
dhe numri i certifikatave të tyre.
e) Subjekti të ketë punonjës shërbimi (operator) të certifikuar 5 punonjes shërbimi.
f) Subjekti duhet të provojë se disponon grup të gatshëm për përballimin e situatave emergjente (Vërtetim
të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Qarku Tiranë.
g) të ketë Qendër Kontrolli dhe të jetë e përcaktuar adresa e saj.
h) Ofertuesi duhet të disponojë së paku një automjet në gjendje të gatshme në pronësi/qera.
i) Të ketë në pronësi/përdorim minimumi dy arme B1 për çdo vendroje konform ligjit.
j) Të ketë një përgjegjës shërbimi.
k) Të mos ketë masa administrative për shoqërinë, titullarin e subjektit, drejtuesin teknik dhe punonjësit
e shërbimit për vitin 2018-2019 ( konform Ligjit Nr 75/2014, Udhëzim i Ministrit të Brendshëm Nr.130,
datë 05.03.2018 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”)
l) Të ketë të punësuar një punonjës me profesion inxhinier informaticien i cili të figurojë në listë pagesat
e subjektit nga muaji janar.
Ndër të tjera nëpërmjet këtij kriteriështë kërkuar që nëpërmjet Vërtetimit të Drejtorisë Vendore të
Policisëtë provohet që operatorët pjesmarrës të kenë si dhe pjesë e stafit edhe inxhinier informaticien
(elektronik). Kjo kërkesë është e ekzagjëruar e në kundështim me kërkesat ligjore pasi:
4. Në modelin standart të Vërtetimit të performancës, miratuar me Udhëzimin e Ministrit të
Brendshëm nr. 130,datë 05.03.2018, nuk ka asnjë rubrikë ku të shënohen emrat e punonjësve të
shërbimit dhe nr. Dhe data e certifikatave të tyre, pra listë emërore të punonjësve të shërbimit.
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë respekton rigorozisht modelin e miratuar te Vërtetimi i
Performancës dhe nuk lëshon listë emërore të punonjësve të shërbimit (Brenda vërtetimit ose
bashkangjitur tij). Pra kjo kërkesë është e ekzagjëruar dhe në tejkalim të kërkesave ligjore, ndaj
duhet të modifikohet.
5. Sipas përcaktimevetë Udhëzimit të Ministrit të Brendshëm nr. 130 datë 05.03.2018 “Për
funksionmin e shërbimit privat të sigurisë” nuk ekziston më termi “Grup i gatshëm” për
ndërhyrje në raste emergjente. Ky udhëzim njeh vetëm “grup për verifikimin e sinjal alarmi, pra
termi “Grup i gatshëm” ka ngelur vetëm një “zhargon”.Ndaj ky kriter duhet të modifikohet sipas
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përcaktimit në Udhëzimin e Ministrit të Brendshëm nr. 130, datë 05.03.2018 “Për funksionimin
e shërbimit privat të sigurisë”.
6. Gjithashtu kërkesa që ekzistenca e Inxhinierit Informaticien/Elektronik të konfirmohet si staf i
shoqërisë në vërtetimin e Drejtorisë Vendorë të Policisë së Shtetit është e ekzagjëruar. Në
Udhëzim të Ministrit të Brenshëm nr. 130 datë 05.03.2018, është përcaktuar se cili është staf i
domosdoshëm për ushtrimin e aktivitetit të ruajtjes dhe sigurisë fizike, të cilin operatorët
ekonomik kanë detyrimin që të kenë e konkretisht Titullar Subjekti, Drejtues Teknik, Përgjegjës
Shërbimi dhe punonjës shërbimi. Në zbatim të udhëzimit në modelin e Vërtetimit të Performancës
së miratuar nuk është parashikuar si rubrikë dhe ekzistenca ose jo e inxhinierit
Informaticien/Elektronik. Pra ekzistenca e Inxhinierit Elektronik duhet hequr nga Vërtetimi I
Drejtorisë Vendore të Policisë.
Vlerësojmë se ky kriter duhet të modifikohet si më poshtë:
4.Vërtetim Performance Model-21 nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut ku të jepen:
a) Të dhëna për subjektin, burimet njerëzore, mjetet, armatimi dhe automjetet.
b) Të dhëna për kontrollet e ushtruara dhe problematikat e konstatuara gjatë ushtrimit të aktivitetit për
përiudhën 2018-2019.
c) Mandimin e DVPQ lidhur me vlerësimin e performancës dhe ligjshmërisë të akaktivitetit të subjektit.
d) Subjekti të ketë të certifikuar minimumi 7 punonjës shërbimi .
e) Subjekti të ketë punonjës shërbimi (operator) të certifikuar 5 punonjes shërbimi.
f) Subjekti të ketë Grup për Verifikim të sinjaleve të alarmit.
g) të ketë Qendër Kontrolli dhe të jetë e përcaktuar adresa e saj.
h) Ofertuesi duhet të disponojë së paku një automjet në gjendje të gatshme në pronësi/qera.
i) Të ketë në pronësi/përdorim minimumi dy arme B1 për çdo vendroje konform ligjit.
j) Të ketë një përgjegjës shërbimi.
k) Të mos ketë masa administrative për shoqërinë, titullarin e subjektit, drejtuesin teknik dhe punonjësit
e shërbimit për vitin 2018-2019 ( konform Ligjit Nr 75/2014, Udhëzim i Ministrit të Brendshëm Nr.130,
datë 05.03.2018 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”)
III.1.5. Referuar ankesës së operatorit ekonomik ankimues “Trezhnjeva” sh.p.k., ky i fundit pretendon
se në datën 08.04.2020, ka dorëzuar ankim pranë autoritetit kontraktor me anë të të cilit kërkon
modifikimin e dokumentave të tenderit për proçedurën e prokurimit objekt ankimi. Ndërkohë që, referuar
informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor pranë KPP, rezulton se ankesa e paraqitur nga
operatori ekonomik ankimues pranë autoritetit kontraktor, është protokolluar pranë këtij institucioni në
datë 14.04.2020. Në ankesë pretendohet si më poshtë vijon:

III.1.6. Në datën 22.04.2020 operatori ekonomik “Treznjeva” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në Komisionin
e Prokurimit Publik, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
shqyrtimi. Operatori ekonomik ankimues argumenton si më poshtë vijon: […] Në datën 07.04.2020
nëpërmjet SPE, jemi njohur me dokumentat e tenderit. Nga verifikimi i tyre konstatuam se ato janë
hartuar në kundështim me LPP-në pasi janë diskriminuese, për rrjedhojë përjashtuese si dhe lënë vend
për interpretim dhe keqinterpretim.
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Madje nga leximi i tyre, konstatojmë se kemi të bëjmë me rastin tipik kur gara është përcaktuar/fiksuar
se kujt operatori do ti jepet. Dalim në këtë konkluzion pasi të gjitha kriteret lidhen ngushtësisht me
kapacitet që disponon shoqëria e cila ruan aktualisht në vendrojen objekt prokurimi.
Konkretisht:Kriteret e vendosura shmangin pjesmarrjen e oe-ve të tjerë dhe për pasojë shmang
konkurencën barazinë në tendera publikë.
Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe rregullat
e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e operatorëve
ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të
barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për
realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë
në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se: “2. Qëllimi i këtij ligji është: a) të
rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë
pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën
ndërmjet operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim
publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Në shtojcën 1 “Formulari i ofertës ekonomike” autoriteti ka publikuar si në vijim:
1

2

Nr

Përshkrimi i Shërbimeve

3

Njesia

4

Sasia

Çmimi Njësi
1 vend roje me 3
turne ne dite.

1.

Sherbimi i ruajtjes se godines se Prokuroria pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë per 1 vend
roje me 3 turne

Dite

nje vendroje

Çmimi Neto
TVSH (%)
Çmimi Total

Shenim: Oferta do te plotesohet me cmimin/njesi:
Cmimi per/njesi 1 vend roje me 3 turne ne dite, pra ofertuesi do te ofertoje per vleren e 1 vend roje me
3 turne ne dite.
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Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula

______________

Sqarime:
5.

6.

Ne cmim te jene te perfshira te gjitha shpenzimet per detyrimet fiskale qe parashikon kuadri
ligjor ne lidhje me licensat, uniformat, paisjen me arme dhe radiomarres, pagat, sigurimet
shoqerore dhe shendetesore per sherbimin e ruajtjes ne nje vend roje me tre turne.
Bashkëlidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi per nje roje dhe 1
vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët
Ekonomikë duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në analizen e kostos mujore të
kryerjes së shërbimit.

Analize e kostos
Vlera (Lek)
Nr.

Emërtimi
1 roje /dite

1

Shpenzime për pagë bazë

2

Shtesë mbi pagë për turnin II

3

Shtesë mbi pagë për turnin III

4

Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore 16.7%

Vlera (Lek)
1 vendroje me
tre turne /dite

Vlera totale lek pa tvsh per 1 roje ne dite
Vlera totale lek me tvsh per 1 roje ne dite
Vlera totale lek pa tvsh per 1 vendroje me tre turne /dite
Vlera totale lek pa tvsh per 1 vendroje me tre turne /dite
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Operatoret janë të detyruar të paraqesin preventivin sipas zerave te mesiperm, duke pasqyruar
te gjitha kostot per te cilat kane detyrime ligjore ne zbatim te VKM Nr. 399, datë 3.5.2017,” Për
përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, Ligji Nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligji 75/2014 “Për Shërbimin Privat të Sigurisë
Fizike”.
Numri i punonjësve te nevojshem të shërbimit për një vendroje me tre turne te llogaritet 4.98
(Ore pune/punonjes/muaj: 174 ore . Koeficienti i zevendesimit 1.66 për çdo punonjës shërbimi).
Dite mesatare ne muaj (per efekt te llogaritjes se ofertes) 30.41 dite/muaj
Çdo ofertë e paraqitur nga operatorët ekonomik ku zërat e kostos në plotësimin e preventivit (si
psh: paga bazë, shtesat mbi pagë, sigurimet shoqërore e shendetesore,), rezultojnë të jenë nën
kufirin minimal ligjor të lejuar, do të skualifikohen.
Llogaritja e zerave te mos kalojë dy shifrat pas presjes dhjetore.
Autoriteti Kontraktor duhet të saktësojë oferta duhet të paraqitet ditore për 1 roje e 1 vend/roje apo
mujore sipas pikës 2 pasi krijjohet konfuzion tek ofertuesit në një pikë kërkohet ofertë ditore ndërsa
nëpikën 2 sqarime kërkohet Bashkëlidhur formularit të çmimit të ofertës të paraqitet preventivi per nje
roje dhe 1 vend-roje me 3 turne (4.98 roje) në muaj, sipas tabelës së mëposhtme. Operatorët Ekonomikë
duhet të paraqesin ofertat ekonomike bazuar në analizen e kostos mujore të kryerjes së shërbimit.
2.3. “Kapaciteti teknik”
2.Akti i Miratimit të Qendrës së Kontrollit, miratuar nga drejtoria e Policisë Vendore të Qarkut ku
ushtron aktivitetitn SHPS, duke përfshirë edhe vendin ku prokurohet në rang Qarku.
a)Ligjit Nr 75/2014 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”, neni 22
b)Udhëzim i Ministrit të Brendshëm Nr.130, datë 05.03.2018, Model-19, Model-20
c)Për Qendrën e Kontrollit Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dokument pronësie/qeraje të vendit
ku ushtron aktivitetin shoqëria ofertuese.
Kërkojmë heqjen e pikës “C” pasi për AK-në ka rëndësi që OE-ja ka të instaluar pajisjet dhe
funksionimin e QKSH dhe nuk i intereson pronësia pasi këtë dokument e lëshon Drejtoria e Policisë
Qarku ku vërteton se QKSH është në kushtet e përshtatshme për funksionimin e saj dhe nuk ka rëndësi
ngrehina apo ndërtesa por pajisjet të cilat mund të vendosen edhe në makinë. Kërkesa që operatori
ekonomik krahas këtij dokumenti, të paraqesë edhe një sërë dokumentash të tjerë është një kërkesë e
panevojshme dhe veteëm sa rëndon/vështirëson pozitën e operatorëve ekonomikë në përgatitjen e
dokumentacionit.
4.Vërtetim Performance Model-21 nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut ku të jepen:
a) Të dhëna për subjektin, burimet njerëzore, mjetet, armatimi dhe automjetet.
b) Të dhëna për kontrollet e ushtruara dhe problematikat e konstatuara gjatë ushtrimit të aktivitetit për
përiudhën 2018-2019.
c) Mandimin e DVPQ lidhur me vlerësimin e performancës dhe ligjshmërisë të akaktivitetit të subjektit.
d) Subjekti të ketë të certifikuar minimumi 7 punonjës shërbimi ku të jenë shënuar emrat e punonjësve
dhe numri i certifikatave të tyre.
e) Subjekti të ketë punonjës shërbimi (operator) të certifikuar 5 punonjes shërbimi.
Kërkojmë heqjen e këtij kriteri pasi specifikohen në Vërtetimin e Drejtorisë së Policisë Qarku dhe se
numri i operatorëve dhe nuk është e nevojshme certifikata për operator pasi nuk lëshohet vetëm dëshmi
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dhe se punonjësi i shërbimit ushtron detyrën si punonjës shërbimi, operator, përgjegjës. Kërkesa e
mësipërme ku kërkohet “...pesë operatorë” është një kërkesë që vjen në kundështim me legjislacionin në
fuqi dhe vendimet e KPP-së pasi është një numër tepër i ekzagjëruar. Për autoritetin kontraktor është e
mjaftueshme të provohet nga operatorët ekonomikë se disponojmë opeartor pa vënë kufi mbi numrin
etyre.
Madje KPP me vendimin 15/2017 datë 18.01.2017referojmë pjesë të vendimit[....]
i) Të ketë në pronësi/përdorim minimumi dy arme B1 për çdo vendroje konform ligjit.
Kërkesa e mësipërme ku kërkohet dy armë B1 për cdo vendroje është një kërkesë që vjen në kundështim
me legjislacionin në fuqi. Me vendimin 15/2017 datë 18.01.2017 KPP-ja referojmë vendimin[...]
Me vendimin nr. 475/2018 datë 18.07.2018 KPP-ja referojmë vendimin [....].
Përsa më sipër kërkojmë heqjen nga kriteri të kërkesës për armë pasi numri i armëve lloji pëcaktohen
pasi të shpallet fituesi dhe lidhet kontrata akoma më tej ne kemi të bëjmë me ruajtjen e objektit dhe
kërkohen dy armë.
j) Të ketë një përgjegjës shërbimi.
Kërkesa e mësipërme ku kërkohet .... të ketë përgjegjës shërbimesh është jo poporcionale me objektin e
kontratës.
Për autoritetin është e rëndësishme të vërtetojë se oe-ja disponon kapacitete teknike, mjaftueshëm sa të
jetë në gjëndje të realizojë kontratën objekt i këtij prokurimi. Përcaktimi i përgjegjësive të shërbimit ka
të bëjë me oragnizimin e brendshëm të shoqërisë dhe artifica të tilla nuk i shërbejnë qëllimit për të cilin
vendoset kriteri, përkundrazi kufizojnë pjesmarrjen dhe konkurencën.
Përsa më sipër kërkojmë heqjen e kërkesës për përgjegjës shërbimi.
k) Të mos ketë masa administrative për shoqërinë, titullarin e subjektit, drejtuesin teknik dhe punonjësit
e shërbimit për vitin 2018-2019 ( konform Ligjit Nr 75/2014, Udhëzim i Ministrit të Brendshëm Nr.130,
datë 05.03.2018 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”)
Kërkesa e mësiprme ku kërkohet ....Të mos ketë marrë masë administrative për operatorin ekonomik
Tituillar dhe drejtues Teknik dhe punonjësin e shqërbimit për vitet 2018-2019 është një kërkesë që vjen
në kundështim me legjislacionin në fuqi dhe bien ndesh parimet LPP-së.
Në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 14 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” i ndryshuar neni 28 pika 5 gërmat a, b dhe c parashiohet si më poshtë:
Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: 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
Shoqëria jonë gjykon se vendosja e kritereve të vecanta për kualifikim ka si synim kryesor që 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 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.
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Dokumentat e tenderit dhe kriteret për kualifikim duhet të hartohen në përputhje me LPP-në dhe rregullat
e prokurimit publik në mënyrë të tillë që të nxisin pjesëmarrjen dhe konkurrencën e operatorëve
ekonomikë, të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, si dhe të sigurojnë një trajtim të
barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në këto procedura, për
realizimin e sukses të kontratës me qëllim zgjerimin e rrethit të pjesmarrjes së operatorëve ekonomikë
në respekt të nenit 1 pika 2 të LPP i cili parashikon shprehimisht se: “2. Qëllimi i këtij ligji është: a) të
rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore;
b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; c) të nxisë
pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; ç) të nxisë konkurrencën
ndërmjet operatorëve ekonomikë; d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë
operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; dh) të sigurojë integritet, besim
publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Shoqëria jonë gjykon se kërkesa referuar më sipër është diskriminuese pasi nuk siguron një trajtim të
barabartë dhe josikriminues për të gjithë oe-tëv si ata që kanë masë administrative dhe ata që nuk kanë
masë administrative.
Legjislacioni i Prokurimit Publik ka përcaktuar qartë rastet kur një oe mund të përjashtohet nga
pjesmarrja në një procedurë prokurimi dhe ky rast nuk është i përfshirë.
Përsa më sipër kërkojmë heqjen e kërkesës që ka të bëjë me .... Të mos ketë masë administrative dhe të
mos këtë patur ngjarje për (operatorin ekonomik, titullar dhe drejtues teknik, punonjës shërbimi) për
vitet 2018-2019
l) Të ketë të punësuar një punonjës me profesion inxhinier informaticien i cili të figurojë në listë
pagesat e subjektit nga muaji janar.
Pas modifikimit të DST kërkohet:
Pika 2.3.4. germa l) Të ketë të punësuar një punonjës me profesion inxhinier informaticien i cili të
figurojë në listë pagesat e subjektit nga muaji janar ose specialist ekuivalent me ta (inxhinjer
Elektronik/Telekomunikacioni) si p.sh. inxhinjer IT me qellim realizimin me sukses te kontrates.

Kërkesa e mësiprme është një kërkesë që vjen në kundështim me legjislacionin në fuqu dhe bie ndesh
me rekomandimin e APP-së dhe KPP-së nr. 15166 dhe nr. 1858 datë 20.12.2017, pasi thekson ky
rekomandim ky informacion nuk mun të kërkohet me dokumentacionin dhe pajisjet e referuara më sipër
në kriter por mjafton paraqitja e Aktit të Miratimit.
Në lidhje me kriterin e Qendrës së Kontrollit, që kërkohet paraqitja e Aktit të Miratmit të Qendrës së
Kontrollit, miratuar nga Policia e Shtetit në Qarkun ku ushtron akvitetin SHPSF.
Akoma më tej rezulton se ky kriter i dubluar pasi po në kriteret e vecanta të kualifikimit, autoriteti
kontraktor ka kërkuar:
Operatori ofertues duhet të ketë Qendër të Menaxhimit dhe të Kontrollit për ushtrimin aktiviteti në
Qarkun ku kërkohet shërbimi të konfirmuar me akt miratimin përkatës shoqëruar me Vërtetim nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut.”
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Për ak-në e nevojshme është që oe-ja të vërtetojë disponimin e sallës operative dhe dokumenti që e
vërteton këtë kapacitet është akti i miratimit i lëshuar nga DVP0-ja. Kërkesa që oe-ja krahas këtij
dokumenti, të paraqesë edhe një sërë dokumentash të tjerë është një kërkesë e panevojshmedhe vetëm
rëndon/vështirëson pozitën e oe-ve në pergatitjen e dokumentacionit. Akoma më tej AK-ja ka kërkuar që
të jetë në vërtetimin e policisë së Qarkut gjë të cilijn nuk konfirmohet pasi Policia e Shtetit miraton QKSH
sipas ligjit dhe nuk përcakton inxhinierin apo firmat e kontraktuara që mund të kryejnë këtë shërbim.
Përsa më sipër kërkojmë heqjen e këtij kriteri. Të ketë të punësuar një punonjës me profesion inxhinier
informaticien i cili të figurojë në listë pagesat e subjektit nga muaji janar ose specialist ekuivalent me
ta (inxhinjer Elektronik/Telekomunikacioni) si p.sh. inxhinjer IT me qellim realizimin me sukses te
kontrates.
6. Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per radiokomunikim dhe
alarm të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike
në Republikën e Shqipërisë”, me zonë mbulimi Kavajë.
Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri duke kërkuar Autorizim Individual në emër të shoqërisë për
përdorimin e frekkuencave për radiokomunikim pasi kemi të bëjmë me ruajtje fizike të objektit dhe jo
verifikim sinjal alarmi pasi dhe vet Autoriteti kontraktor në fondin limit nuk ka parashikuar fond për
verifikim alarmi.
Pëfundimisht kërkojmë:
Pezullimin e procedurës deri në shqyrtimin e plotë të ankesës
Modifikimin e DST.
III.1.7.Operatori ekonomik ankimues ka paraqitur pranë Komisionit të Prokurimit Publik dokuemntacion
shtesë në lidhje me kthim përgjigjen e autoritetit kontraktor konkretisht shkresa nr. 22/4 prot datë
22.04.2020, protokolluar me tonën nr. 356/1prot datë 24.04.2020 në të cilin citon: “[...] Nga ana e
“Trezhnjeva” sh.p.k. pranë KPP-së kemi dorëzuar ankesën me nr. 21/4prot datë 21.04.2020,
protokolluar tek ju më datë 22.04.2020 me objekt prokurimi Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me
roje private" të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë – Marreveshje Kuader - me nje
operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj me mbulim 24 orë në ditë”
me fond limit 3,369,602 lekë (pa TVSH). Deri në datën 21.04.2020, nuk kemi marrë kthim përgjigje nga
Autoriteti Kontraktor më datën 22.04.2020 me postë zyrtare pasi kemi dorëzuar ankimin në KPP kemi
marrë përgjigjen e Autoritetit Kontraktor (shif zarfin me firmë të postierit që mban datën 22.04.2020).
Pas leximit me kujdes të kthim përgjigjes vërehet se Autoriteti Kontraktor ka vendosur të pranohet ankesa
jonë, por faktikisht në shtojcën e dokumentave të tenderit nuk janë pranuar të gjitha pretendimet tonë
për modifikimin e DST.
Bshkëlidhur për shqyrtimin e ankesës tonë ju dërgojmë kthim përgjigjen e Autoritetit kontraktor
Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë me nr. 1261/1prot datë14.04.2020[...]”
III.1.8. Referuar informacionit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor të depozituar pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, rezulton se, autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes drejtuar
operatorit ekonomik ankimues me shkresën nr. 1261/1 prot., datë 14.04.2020 ka pranuar ankesën e
paraqitur. Konkretisht, konstatohet si më poshtë: “[...] Me qëllim shqyrtimin e ankesës tuaj, është
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ngarkuar një Zyrtar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë dhe është pezulluar
procedura e prokurimit.
Në lidhje me ankesën e operatorit ekonomik “Trezhnjeva” sh.p.k. sqaroj se: Pretendimi juaj qëndron
dhe është pranuar nga Autoriteti Kontraktor për këtë arsye më datë 14.04.2020 janë bërë ndryshimet e
nevojshme dhe është shtuar shtojca përfundimtare e dokumentave të tenderit me ndryshimet përkatëse.
Në cilësinë e zyrtarit të caktuar për të shqyrtuar ankesën, konsideroj se ankimi i operatorit ekonomik
“Trezhnjeva” sh.p.k. qëndron.
Përsa më sipër ankesa juaj qëndron dhe është pranuar nga Autoriteti Kontraktor.[....]”
III.1.9. Në datën 11.04.2020 autoriteti kontraktor ka ngarkuar në SPE Shtojcën për modifikimin e
dokumentave të tenderit ku kontretisht citohet:
Për këtë procedurë prokurimi, tek :
-Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër
ishte:
Fondi limit për një vendroje/ MUJORE - 280.800, 19 (dyqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind pikë
nëntëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.
bëhet:
(Çmimi/njesi) Fondi limit per nje vendroje/ DITORE - 9233.81 (nëntë mijë dyqind e tridhjetë e tre
pikë tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH.
Tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti ekonomik financiar, për pikën 2.2.1 /a/b/c.
Ishte :
a).Kopje të vërtetuara për te pakten te nje bilanci te viteve te fundit 2017,2018, 2019 të konfirmuar pranë
autoriteteve përkatëse, nga Administrata Tatimore.
behet:
a).Operatorët ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesin bilancet e dy viteve të fundit ( 2017, 2018) të
çertifikuar nga administratat tatimore.
Kërkesa për paraqitjen e bilancit për vitin 2019 nuk mund të bëhet pasi bazuar në Aktin Normativ nr.
10, datë 26.03.2020, të publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 52, datë 26.03.2020 parashikohet ndër të tjera
shtyrja e afatit për dorëzimin e bilanceve për në Korrik të vitit 2020.
Ishte:
b).Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron mesatare vjetore të realizuar gjatë tre viteve të fundit
(2017,2018,2019) të aktivitetit të operatorit , në vlerë jo më pak se vlera e fondit limit.
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behet
b).Vërtetim nga Administrata Tatimore per xhiron mesatare vjetore te realizuar ne dy vitet e fundit (viti
2017, 2018) nga subjekti e cila duhet të ketë një vlerë sa fondit limit që prokurohet.
Kërkesa për paraqitjen e xhiros për vitin 2019 nuk mund të bëhet pasi bazuar në aktin Normativ nr. 10,
datë 26.03.2020, të publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 52, datë 26.03.2020 parashikohet ndër të tjera
shtyrja e afatit për dorëzimin e bilanceve për në Korrik të vitit 2020. (rrjedhimisht edhe xhiros si pjesë e
bilancit dhe pasqyrave financiare).
ishte
c).Vërtetim se i ka shlyer taksat vendore për vitin 2017,2018 dhe 2019. Taksat të jenë të paguara sipas
QKB ku ushtron aktivitetin operatori pjesëmarrës, duke përfshirë edhe vendin ku ndodhet objketi i
prokurimit.
behet:
c).Vertetim se i ka shlyer taksat vendore per te pakten 1 nga tre vitet 2017,2018,2019. Taksat të jenë të
paguara sipas QKB ku ushtron aktivitetin operatori pjesëmarrës.

Tek Kriteret Kapaciteti Teknik, per piken 2.3.3, 2.3.4. dhe 2.3.5 :
Ishte:
Pika 2.3.3. Vërtetim nga Administrata Tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për tre muajt e
fundit (minimalisht 15 punonjës) , shoqëruar me listë pagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig
025 a) për këtë periudhë të konfirmuara nga organet tatimore. Operatori ekonomik duhet të ketë
minimalisht 7 punonjës të siguruar në muaj, nga ku 5 punonjes sherbimi roje si dhe përgjegjës shërbimi,
drejtuesin teknik dhe administratorin.
behet
pika 2.3.3.Vërtetim nga Administrata Tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën JanarMars 2020 shoqëruar me listëpagesat e sigurimeve shoqërore (formularët E-sig 025 a) për këtë periudhë të
konfirmuara në formë elektronike. Operatori ekonomik duhet të ketë minimalisht 7 punonjës të siguruar në
muaj, nga ku 5 punonjës shërbimi roje si dhe drejtuesin teknik dhe administratorin, ky dokument duhet të jetë
lëshuar brenda 3 muajve nga shpallja e njoftimit.
Ishte:
pika 2.3.4. /f. Subjekti të ketë punonjës shërbimi (grup të gatshëm) 3x3 punonjës të çertifikuar.
behet:
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pika 2.3.4. /f. Shoqëria duhet të provojë se disponon grup të gatshëm për përballimin e situatave emergjente
(Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarku Tiranë).
Ishte
pika 2.3.5. Lejet individuale të ushtrimit të profesionit të punonjësve të shërbimit, Model-7, të lëshuara
nga e DVPQ për punonjësit e shërbimit, duke paraqitur vërtetim të lëshuar nga DVPQ, i cili të përmbajë
listën emërore të punonjësve të shërbimit të çertifikuar dhe periudhën e vlefshmërisë së këtyre
çertifikatave.
Operatori duhet të paraqesë vërtetim performance lëshuar nga DVPQ Tiranë, i cili të jetë lëshuar për
vitin 2020.
behet
pika 2.3.5. Lejet individuale të ushtrimit të profesionit të punonjësve të shërbimit, Model-7, të lëshuara
nga e DVPQ për punonjësit e shërbimit, duke paraqitur vërtetim të lëshuar nga DVPQ.
Operatori duhet të paraqesë vërtetim performance lëshuar nga DVPQ Tiranë, i cili të jetë lëshuar për
vitin 2020.
Shtohet
1.Një 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. Mosshlyerja e
detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për s`kualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur
rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vertetimin e lëshuar nga
furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë
këtë vërtetim jo më vonë se 1 (një) muaj nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik;
2.Operatorët ekonomikë duhet te paraqesin analizen e kostos per oferten e paraqitur. (shih shtojcën 1)
Me synimin që shtojca në dokumentat e tenderit t’u vihet në dispozicion të gjithë operatorëve ekonomik
të interesuar, edhe në rrugë elektronike njësia e prokurimit vendosi që të ngarkojë në sistemin elektronik
shtojcën e dokumentave të procedurës me objekt “Sherbimi privat i sigurise fizike me roje private” për
Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë .
Bazuar në nenin 42, të Ligjit nr. 9643, datë 26.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, afati
kohor për dorëzimin e ofertës, për procedurën e prokurimit me objekt “ Sherbimi privat i sigurise fizike
me roje private” për Prokurorinë e pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë do të shtyhet me 5 (pesë)
ditë.
Afati kohor për dorëzimin e ofertave:
ishte:
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Data: 17/04/2020

Ora: 11:00

bëhet:
Data: 22/04/2020

Ora: 11:00

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin
Njësia e Prokurimit.
III.1.10. Në datën 14.04.2020 autoriteti kontraktor ka ngarkuar në SPE Shtojcën për modifikimin e
dokumentave të tenderit ku kontretisht citohet:
Për këtë procedurë prokurimi, tek :
Tek Kriteret Kapaciteti Teknik, per piken 2.3.4, 2.3.6 :

Ishte :
Pika 2.3.4. germa k) Të mos ketë masa administrative për shoqërinë, titullarin e subjektit, drejtuesin teknik dhe
punonjësit e shërbimit për vitin 2018-2019 ( konform Ligjit Nr 75/2014, Udhëzim i Ministrit të Brendshëm Nr.130,
datë 05.03.2018 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”)
Pika 2.3.4. germa l) Të ketë të punësuar një punonjës me profesion inxhinier informaticien i cili të figurojë në listë
pagesat e subjektit nga muaji janar.
Pika 2.3.6. Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per radiokomunikim dhe alarm
të lëshuar nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e
Shqipërisë”, me zonë mbulimi Kavajë.

Behet:
Pika 2.3.4. germa k) Të mos ketë masa administrative për shoqërinë, titullarin e subjektit aktual, drejtuesin teknik
dhe punonjësit e shërbimit aktual për vitin 2018-2019 ( konform Ligjit Nr 75/2014, Udhëzim i Ministrit të
Brendshëm Nr.130, datë 05.03.2018 ”Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”).

Pika 2.3.4. germa l) Të ketë të punësuar një punonjës me profesion inxhinier informaticien i cili të figurojë në listë
pagesat e subjektit nga muaji janar ose specialist ekuivalent me ta (inxhinjer Elektronik/Telekomunikacioni) si
p.sh. inxhinjer IT me qellim realizimin me sukses te kontrates.
Pika 2.3.6. Autorizim Individual në emër të shoqërisë për përdorimin e frekuencave per radiokomunikim të lëshuar
nga AKEP në zbatim të ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e
Shqipërisë”, me zonë mbulimi Kavajë.
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Me synimin që shtojca përfundimtare në dokumentat e tenderit t’u vihet në dispozicion të gjithë
operatorëve ekonomik të interesuar, edhe në rrugë elektronike njësia e prokurimit vendosi që të ngarkojë
në sistemin elektronik shtojcën e dokumentave të procedurës me objekt “Sherbimi privat i sigurise fizike
me roje private” për Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë . Duke ju falenderuar për
mirëkuptimin Njësia e Prokurimit.

III.1.11. Në lidhje me shqyrtimin që autoriteti kontraktor i ka bërë këtyre pretendimeve të operatorëve
ekonomikë ankimues, referuar shkresës nr. 1393/1 Prot., datë 27.04.2020, me objekt “Informacion mbi
procedurën e prokurimit “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private" të Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë”), depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik, ndër të tjera
autoriteti kontraktor sqaron se “[…] Më datë 14.04.2020 janë njoftuar opeartorët ekonomikë “Anakonda
Security” sh.p.k., “Eurogjici Security” sh.p.k. “Treznjeva”sh.p.k. dhe “Myerto Security”sh.p.k. lidhur
me pranimin e ankesës dhe ndryshimet që janë bërë në shtojcat e dokumentave të tenderit lidhur me
kriteret e përgjithshme të kualifikimit.[…]”
III.1.12. Sa më sipër, konstatohet se autoriteti kontraktor si në në kthimin e përgjigjes drejtuar
ankimuesve ashtu dhe në informacionin e depozituar nga ky i fundit në Komisionin e Prokurimit Publik,
ka pranuar pretendimet e këtyre të fundit, ndërkohë që në shtojcat e ngakuara në Sistemin e Prokurimeve
Elektronike autoriteti kontraktor nuk i ka pasqyruar të gjitha ndryshimet e dokumentave standarte të
tenderit referuar kthim përgjigjes së këtij të fundit. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, në kushtet
kur pretendimet sipas ankimuesëve janë pranuar nga autoriteti kontraktor në kthim përgjigje, KPP nuk
shprehet më tej lidhur me këto kritere. Por nga verifikimet në (SPE) sistemin e prokurimeve elektronike,
KPP konstaton se nuk është publikuar shtojca lidhur me të gjitha kërkimet (pretendimet) pranë autoritetit
kontraktor nga ana e operatorëve ekonomik pjesmarrës. Në këtë kuptim KPP gjykon se autoriteti
kontraktor duhet të publikojë shtojcën e modifikimit, pretendime këto të cilat janë pranuar nga vetë
autoriteti kontraktor në përputhje me konstatimet në shkresën kthim përgjigje nr. 1289/1 prot., datë
14.04.2020 dhe nr. 1261/1 prot., datë 14.04.2020, si dhe në përputhje me nenin 42 të LPP i cili parashikon
shprehimisht se: “Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti
kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo
operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të
dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës,
në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar
burimin e kërkesës, duhet t’ia komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë
tërhequr dokumentet e tenderit […]”Autoriteti kontraktor, në çdo kohë, përpara mbarimit të afatit të
fundit për dorëzimin e ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ose me kërkesë për sqarim
nga një operator ekonomik, mund të bëjë ndryshime në dokumentet e tenderit, përmes hartimit të një
shtojce. Çdo shtojcë u komunikohet menjëherë të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr
dokumentet e tenderit dhe bëhet detyruese për ta. Shtojca vihet në dispozicion edhe në rrugë elektronike.
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2/1. Në çdo rast, kur ndryshohen dokumentet e tenderit, autoriteti kontraktor zgjat afatin kohor për
dorëzimin e ofertës me 5 ditë, ndërsa për prokurimet mbi kufijtë e lartë monetarë me 10 ditë”
Sa më sipër, në kushtet kur këto pretendime të ankimuesëve janë pranuar nga autoriteti kontraktor, KPP
gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për publikimin e shtojcës së modifikimit së
dokumentave të tenderit në përputhje me nenin 42 të sipërcituar si dhe për të qenë të qarta e të sakta për
të gjithë të interesuarit për këtë procedurë prokurimi.

III.2. Gjithashtu, Komisioni i Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor pasi nga
informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor të depozituar pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, rezulton se në datën 22.04.2020 ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit
“Hapjen dhe Vlerësimin e Ofertave” në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik lidhur me
respektimin e afteve proceduriale të ankimimit. Rezulton se operatorët ekonomikë “Myrto Security”
sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k. pas publikimit të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi kanë ushtruar të drejtën e ankimit brenda afateve ligjore pranë autoritetit kontraktor dhe më pas
në KPP.
Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave dhe afateve të caktuara
proceduriale në LLP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për përgatitjen e ofertës,
afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci dhe siguri juridike për palët e
interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të veprimtarisë së organeve të administratës
publike, ( Neni 4 i K.pr. Administrative). Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurave
të prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP, në neni 2 të tij janë ato të mos diskriminimit,
transparencës dhe barazisë. Tërësia e elementëve të mësipërm lidhet ngushtësisht me elementë të
ligjshmërisë së vendimeve të organeve të administratës publike. Në nenin 63 pika 2 e ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “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.” Në nenin 63 pika 3 e lex specialis, LPP parashikohet se “ Me marrjen e
ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa
të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi përpara skadimit të afatit kohor, të
përcaktuara në pikat 5 dhe 6 të këtij neni.” Gjithashtu në nenin 63 pika 6 e lex specialis i cili parashikon
të drejtën ankimit pranë Komisionit të Prokurimit Publik parashikon se “ […] Nëse autoriteti kontraktor
nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë,
ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve
nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar 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
[…]”.
Autoriteti kontraktor ka vepruar në kundërshtim të hapur me ligjin duke shkelur afatet procedurialë të
ankimi duke vijuar me “Hapjen e Ofertave“ dhe “Vlerësimin e Ofertave” brenda hapësirës ligjore ku
operatorëve ekonomikë ankimues i lind e drejta e shterimit të ankimit administrativ në një shkallë më të
lartë ankimimi. Autoriteti kontraktor ka detyrimin të presë përfundimin e plotë të afateve të ankimit të
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operatorëve ekonomikë ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik në zbatim të nenit 63 pika 3
dhe pika 6 e LPP-së.
III.2.1. Në nenin 31, pika 2 gërma “d” të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 596/2018, datë
12.09.2018 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, parashikohet se:
“[…] Komisioni, pas shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar: d) Të anulojë
procedurat për shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor për rifillimin e
procedurës së prokurimit […]”.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar, 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”, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
Vendos
1. Të mos marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur nga operatorëve ekonomikë Myrto Security”
sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k., për procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me nr.
REF-55707-04-06-2020 ,me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private" të
Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë – Marreveshje Kuader - me nje operator
ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj me mbulim 24 orë në ditë”
me fond limit 3,369,602 lekë (pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar në datën 22.04.2020 , nga
autoriteti kontraktor, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kavajë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë dokumentat e
tenderit në përputhje me konstatimet e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesës pranë autoritetit
kontraktor.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatorët
ekonomikë ankimues “Myrto Security” sh.p.k. dhe “Trezhnjeva” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 355 Protokolli,
Datë 21.04.2020

Nr. 356Protokolli,
Datë 22.04.2020

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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