REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 433/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 26.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të tenderit në procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me objekt “Ruajtja dhe shoqërimi i vlerave
monetare”, me fond limit 9.136.315 lekë (pa TVSH), parashikuar
për t’u zhvilluar në datën 18.05.2015 nga autoriteti kontraktor
OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Elbasan.”

Ankimues:

“TONI SECURITY” sh.p.k
Adresa: Rr.“Adem Jashari”, Lgj.8, H.10, Pall.4, Ap.3
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Elbasan
Adresa: Lagja “28 Nëntori”, Rr.“Kadri Abdihoxha”
Elbasan

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184,
datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin
dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, pretendimet e tij dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur kërkesë pranë autoritetit kontraktor dhe më pas ka paraqitur
ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që
shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin
nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 23.04.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Ruajtja dhe shoqërimi i vlerave monetare”, me
fond limit 9.136.315 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 18.05.2015 nga
autoriteti kontraktor OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Elbasan.
III.2. Në datën 27.04.2015 operatori ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar modifikimin e kritereve të kualifikimit si më poshtë:
(i)

(ii)

Ankimuesi pretendon se autoriteti kontraktor, duhet të mos vërë kufizime lidhur
me ligjin mbi bazën e të cilit duhet të jenë lëshuar çertifikatat e drejtuesit teknik,
titullarit të subjektit, si dhe punonjësve të shërbimit.
Autoriteti nuk ka saktësuar tipin e dokumentit/ave që duhet të paraqesin
operatorët ekonomikë, me qëllim përbushjen e kriterit që lidhet me shërbimet e
ngjashme.
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)

(viii)

Referuar Specifikimeve Teknike, numri i punojësve që do të kryejnë shërbimin
është 2 (dy), ndërkohë që në preventiv ky numër është përcaktuar 3 (tre). Asnjë
prej këtyre numrave nuk është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, sipas të cilit
për çdo njësi duhet një grup prej 5 (pesë) punonjësish, që në total bëjnë 50
(pesëdhjetë) prej të cilëve 35 (tridhjetë e pesë) turni I-rë dhe 15 (pesëmbëdhjetë)
turni II-të. Ky ndryshim duhet të pasqyrohet si tek Specifikimet Teknike, ashtu
edhe tek Termat e Referencës.
Fondi limit prej 9.136.315 lekë (pa TVSH), i parashikuar për kryerjen e
shërbimit, është i pamjaftueshëm. Ai duhej të ishte minimalisht 43.618.836 lekë
(pa TVSH).
Preventivi i pasqyruar në DST duhet të modifikohet, pasi në të është parashikuar
zëri shtesë turni i II-të, ndërkohë që nuk kemi shërbim turni i II-të. Ky zë duhet të
qëndrojë vetëm në preventivin për shërbim turni II-të. Gjithashtu, përllogaritjet
janë kërkuar mbi pagën orare, gjë që bie në kundërshtim me pagën minimale në
shkallë vendi, prej 33.000 lekë, e cila është e detyrueshme për t’u zbatuar nga çdo
shoqëri.
Kërkojmë heqjen e kriterit që parashikon paraqitjen e sigurimit të ofertës, pasi
kjo kërkesë bie në kundërshtim me përcaktimet e LPP-së.
Autoriteti duhet të modifikojë kriterin që bën fjalë për numrin e punonjësve të
siguruar, duke e kufizuar kërkesën në “vërtetim nga administrata tatimore për
numrin e të siguruarve, jo më pak se 14 punonjës, për periudhën Dhjetor - Mars
2015, shoqëruar me listëpagesat.” Për më tepër, autoriteti nuk mund të kërkojë
dy dokumenta për të vërtetuar një kapacitet. Ai mund të kërkojë vërtetimin e
lëshuar nga tatimet, ose listëpagesat.
Autoriteti duhet të modifikojë kriterin që bën fjalë për automjetet që do të kryejnë
këtë transport, duke kërkuar minimalisht 7 (shtatë) autoblinde, pasi sipas kuadrit
ligjor në fuqi, lëvizja e mjeteve monetare brenda rrethit bëhet me mjete të
blinduara dhe referuar numrit të njësive në rastin konkret duhet të jenë 7 (shtatë)
të tilla. Për më tepër, këto automjete nuk mund të jepen me qira, pasi për të
disponuar një blind duhet të pajisesh me autorizim të lëshuar nga Drejtoria e
Përgjithshme e Shtetit, dhe ky autorizim jepet vetëm për shoqërinë pronare të
blindit. Ndërkohë, për pjesën tjetër të automjeteve kriteri le të qëndrojë siç është
kërkuar “operatori ekonomik duhet të disponojë të paktën 6 (gjashtë) automjete
në pronësi, apo të marra me qira të vërtetuara, si eskortë shoqërimi.”

III.3. Në datën 27.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 1945/2 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke refuzuar ankesën.
III.4. Në datën 05.05.2015 operatori ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik., në të cilën paraqet të njëjtat pretendime sikurse edhe në
autoritet, me përjashtim të pretendimit të parë i cili lidhej me çertifikatat e drejtuesit teknik,
titullarit të subjektit, si dhe punonjësve të shërbimit.
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II.5. Në datën 18.05.2015, me shkresën nr.2142/1 prot, datë 13.05.2015, më lëndë “Dërgim
informacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i autoritetit
kontraktor lidhur me ankesën e operatori ekonomik ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k.
autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar
në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, se “autoriteti
nuk ka saktësuar tipin e dokumentit/ave që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë, me qëllim
përbushjen e kriterit që lidhet me shërbimet e ngjashme”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, tek Shtojca 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3.
“Kapaciteti Teknik”, shkronja “a”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar që operatorët
ekonomikë të paraqesin:
“Shërbime të mëparshme, të ngjashme, të kryera nga operatori ekonomik gjatë tri
viteve të fundit financiare, në një vlerë prej jo me pak se ….. (një vlerë jo më e madhe
se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet).
Këto shërbime të së njëjtës natyrë do të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë :
-

-

Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është e realizuar me institucione shtetërore,
operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur kontratën e nënshkruar me
institucionin, të shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni
shtetëror për realizimin e sukseshëm të kësaj kontrate.
ose
Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private operatori
ekonomik do ta vërtetojë këtë sherbim duke paraqitur kontratën e lidhur me
subjektet private të shoqëruar me faturën/faturat përkatëse tatimore të shitjes.

III.1.2. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Kreu III “Dokumentat e tenderit”, Seksioni II “Informacione të veçanta për
kontratat”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 3, përcaktohet:
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“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për
shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo rast,
vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur
të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara
nga një ent publik ose/dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe
shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin
privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat
dhe shërbimet e realizuara.”
Sa më sipër, referuar kësaj dispozite, si dhe kriterit të sipërpërmendur, pretendimi i ankimuesit
“TONI SECURITY” sh.p.k, nuk qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, mbi “...numrin
e punonjësve që do të kryejnë shërbimin”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1 Në dokumentat e tenderit, tek Shtojca 9 “Specifikimet Teknike”, nga ana e autoritetit
kontraktor është përcaktuar:
“Punonjësi i OSHEE sh.a (arkëtari/ja), duhet të shoqërohet nga dy roja të armatosura.”
Ndërkohë, në preventivin të pasqyruar tek Shtojca 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”,
evidentohet zëri “Kosto për rrugë 3 punonjës”.
III.2.2. Në Kreun III, shkronja A, pika 9/dh, të Udhëzimit nr.157, datë 01.04.2015, të Ministrit të
Punëve të Brendshme, “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, përcaktohet
shprehimisht: “Veprimtaria e SHPSF-së për ruajtjen e objekteve, personave, veprimtarive
social-kulturore, fetare e sportive dhe për sigurimi i vlerave monetare gjatë transportit
realizohet nëpërmjet organizimit të shërbimit, për grup punonjësish shërbimi jo më pak se 5
(pesë) për shoqërimin e vlerave gjatë transportit.”
III.2.3. Në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23, pika 1
dhe 4, përcaktohet se:
“Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të
prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e
prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë
kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në
mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
Përshkrimi i punimeve, mallrave apo shërbimeve duhet të përmbajë specifikimet teknike, që
duhet të plotësohen në rast nevoje, edhe plane, vizatime, modele, makete etj. Në rast të
përshkrimit funksional të punimeve apo të mallit, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë në
mënyrë të saktë dhe neutrale qëllimin e punimeve për njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave
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me rëndësi për hartimin e ofertës. Nga përshkrimi i punimeve apo mallrave duhet të dalë jo
vetëm qëllimi i punës së kryer, por edhe kërkesat që kanë lidhje me këtë punim nga pikëpamja
teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale. Që të garantohet krahasueshmëria e ofertave për
kërkesat e objektit të kontratës, për këto punime ose për funksionin e tyre, kërkesat e rendimentit
dhe të funksionit duhet të jenë të sakta për t’u dhënë konkurruesve dhe ofertuesve një ide të qartë
në përgatitjen e ofertës. Në përshkrimin e punimeve duhet të shënohen, kur është rasti, edhe
specifikimet për furnizimin e mallrave apo të shërbimeve, të përshtatshme për mjedisin.”
Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 1, thuhet shprehimisht:
“Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen
objekti, qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit, që do kryhet.”
III.2.4. Duke patur parasysh faktin që dokumentat e tenderit duhet të hartohen në mënyrë të tillë
që të shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e shërbimeve, si dhe kërkesave
të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e shërbimit të kërkuar, (pra të përshkruajnë
minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e
kërkuar), KPP vlerëson se autoriteti kontraktor duhet të marrë masat për ndryshimin kritereve të
sipërcituara, duke mundësuar që këto kritere të jetë në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore
në fuqi.
III.2.5. Lidhur me sa më sipër, si dhe referuar mospërputhjes së evidentuar në shtojcat e
lartpërmendura, Komisioni i Prokurimit Publik gjen me vend të sqarojë autoritetin kontraktor se
dhënia e informacioneve të pasakta apo kontradiktore, mund të shërbejë si shkak për të krijuar
konfuzion tek ofertuesit lidhur me përgatitjen e ofertave të tyre ekonomike dhe si rrjedhojë të
bëjë të pamundur vlerësimin e këtyre ofertave në të ardhmen.
Për këtë arsye, autoriteti duhet të sigurohet që të reflektojë me saktësi të gjitha ndryshimet, në të
gjithë shtojcat/ kriteret, të cilave ju referohet një informacion i caktuar.
Sa më sipër, pretendimi i ankimuesit “TONI SECURITY” sh.p.k, qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, mbi fondin
limit dhe preventivin e pasqyruar në DST, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
Mbështetur në informacionin e përcjellë pranë KPP-së, në datën 18.05.2015, nga ana e autoritetit
kontraktor me shkresën nr.2142/1 prot, datë 13.05.2015, më lëndë “Dërgim informacioni”,
referuar tabelës preventivuese-pjesë e këtij informacioni, Komisioni i Prokurimit Publik
konstaton se gjatë përllogaritjes së fondit limit, autoriteti kontraktor ka zbatuar të gjitha aktet
ligjore dhe nën ligjore në fuqi.
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Gjithashtu, hartimi i kësaj tabele, me të gjithë zërat e saj përbërës, përputhet plotësisht me
specifikimet teknike dhe kërkesat e tjera të autoritetit (si: afate, turne, pajisje logjistike etj.), i cili
është përfituesi i vetëm i shërbimit të kërkuar.
Sa më sipër, pretendimi i ankimuesit “TONI SECURITY” sh.p.k, nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, se “duhet të
hiqet kriteri që parashikon paraqitjen e sigurimit të ofertës, pasi kjo kërkesë bie në kundërshtim
me përcaktimet e LPP-së”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1 Në dokumentat e tenderit, tek Shtojca 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 1,
shkronja “a”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar që operatorët ekonomikë të paraqesin
“Sigurimin e Ofertës (nëse është i zbatueshëm), sipas Shtojcës 3”.
III.4.2. Në nenin 49, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohej shprehimisht: “Autoriteti kontraktor u kërkon të gjithë ofertuesve të
paraqesin sigurimin e ofertës, sipas rregullave të prokurimit publik.” [....]
Me ligjin nr.182/2014, “Për disa ndryshime të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar”, kjo pikë pësoi ndryshimin si më poshtë:
“Në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti kontraktor
mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas rregullave të prokurimit
publik.” [....]
III.4.3. Për sa parashtua më lart, si dhe duke marrë në konsideratë faktin që:
 Procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Ruajtja dhe shoqërimi i
vlerave monetare”, me fond limit 9.136.315 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 18.05.2015 nga autoriteti kontraktor OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale
Elbasan.”, është publikuar në datën 23.04.2015.
 Ligji nr.182/2014, “Për disa ndryshime të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar”, është publikuar në Fletoren Zyrtare datë 12.01.2015;
 Në nenin 24 të këtij ligji, përcaktohet shprehimisht: “Ky ligj hyn në fuqi, 15 ditë pas
botimit në Fletoren Zyrtare”,
Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se në rastin konkret, paraqitja e sigurimit të ofertës është
një kriter i cili nuk duhet të vendoset në dokumentat e kësaj procedure prokurimi
III.4.4. Ndërkohë, në përgjigjen nr.1945/2 prot, datë 27.04.2015, drejtuar operatorit ekonomik
“TONI SECURITY” sh.p.k, autoriteti kontraktor ka konfirmuar se “…tek kërkesat për
kualifikim, sigurimi i ofertës është format standart, dhe prandaj nuk është hequr, por në
kapitullin “Udhëzime për operatorët ekonomikë” në DST, nuk është përcaktuar vlera e sigurimit
të ofertës (është lënë bosh), që do të thotë se nuk është e detyrueshme të paraqitet nga operatorët
ekonomikë.”
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III.4.5. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, Kreu III (“Dokumentet e tenderit”), neni 11 (“Përmbajtja e dokumentave
standarte të tenderit”), pika 1 dhe pika 3, shkronja “c”:
“Dokumentet standarde të tenderit përmbajnë informacionin e përgjithshëm dhe informacionin
specifik....Informacioni specifik për kontratat e shërbimeve përfshin të paktën: termat e
referencës; grafikun e ekzekutimit; kërkesat për personelin kryesor; kërkesat e veçanta për
kualifikim dhe kriteret e shpalljes së fituesit.”
Më tej, në Seksionin II (“Informacione të veçanta për kontratat”), neni 28 (“Kontratat e
shërbimeve”), pika 2, përcaktohet shprehimisht:
“Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje
me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë
zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre
kritereve.”
III.4.6. Sa më sipër, si dhe referuar Shtojcës 7 (“Kriteret e përgjithshme të
pranimit/kualifikimit”), të dokumentit të publikuar në faqen zyrtare të APP-së “Dokumentat
standarte të procedurës së hapur”, për “Shërbime”, ku përcaktohet shprehimisht “Kriteret e
Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore...”, KPP vlerëson
se arsyetimi i autoritetit kontraktor sipas të cilit”sigurimi i ofertës është format standart, dhe
prandaj nuk është hequr”, nuk qëndron, ç’ka do të thotë që autoriteti kontraktor duhej të kishte
marrë masat për heqjen e kriterit të vendosur në pikën 1, shkronja “a”, të Shtojcës 7 “Kriteret e
veçanta të kualifikimit”.
Si rrjedhojë, pretendimi i ankimuesit “TONI SECURITY” sh.p.k, qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, mbi
“...punonjësit e siguruar që duhet të disponojë secili ofertues”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se:
III.5.1 Në dokumentat e tenderit, tek Shtojca 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3
(“Kapaciteti teknik”), shkronja “f” nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar që operatorët
ekonomikë të paraqesin:
Vërtetim nga administrata tatimore për numrin e të siguruarve, jo më pak se 14 punonjës
(roje+drejtues teknik+administrator), për periudhën Dhjetor - Mars 2015, shoqëruar me
listëpagesat e çertifikuara nga organet tatimore.
Për këtë shoqëria duhet të paraqesë:
- Vërtetim tip E-SIG 01/a lëshuar nga administrata tatimore.
- Listpagesat e kontributeve shoqërore të konfirmuara nga administrata.
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-

Formularët e deklarimit të pagesave të kontributeve të sig.shoqërore të konfirmuara
nga Banka.

III.5.2. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 përcaktohet: “Kërkesat e veçanta të
kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP.
Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe
vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që
duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.”
Në vijim, pika 5, shkronjat “b” dhe “c”, të njëjtit nen, përcaktojnë që:
Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:
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;
III.5.3. Referuar ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për procedurat tatimore”, i ndryshuar, si dhe
VKM nr. 55 datë 03.02.2010, “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të
dokumentave të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, i ndryshuar: “Duke filluar
nga periudha tatimore Janar 2013, deklarimi i Listëpagesave Esig 025 dhe Formularëve të
ndryshimit të numrit të punonjësve Esig 027 do të kryhet vetëm në mënyrë elektronike”.
III.5.4. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i
shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve
ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë
kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e
asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e
nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës.
Në këtë kuptim, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori
ekonomik zotëron kapacitetet teknike, personelin e nevojshëm, në përputhje me volumin e
përcaktuar në dokumetat e tenderit.
Në rastin konkret KPP vlerëson se, pretendimi i ankimuesit sipas të cilit autoriteti kontraktor
duhet të zgjedhë të kërkojë prej ofertuesve ose paraqitjen e listëpagesave, ose vërtetimin e
lëshuar nga tatimet (pasi autoriteti nuk mund të kërkojë dy dokumenta për të njëjtin kapacitet),
nuk qëndron.
Kjo do të thotë që, duke u mbëshetur edhe në interpretimin e mësipërm, në rastin konkret
autoriteti kontraktor duhet të kryejë modifikimet e duhura, duke u kufizuar në kërkesën mbi
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vërtetimin nga administrata tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën e
kërkuar, shoqëruar me listëpagesat e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore sipas fomularit ESIG 025/a, për të njëtën periudhë kohore.
Sa më sipër, pretendimi i ankimuesit “TONI SECURITY” sh.p.k, qëndron pjesërisht.
III.6. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, mbi kriterin që
bën fjalë për “automjetet që do të kryejnë këtë transport, e vlerave monetare”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.6.1 Në dokumentat e tenderit, tek Shtojca 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3
(“Kapaciteti teknik”), shkronja “g”, autoritetit kontraktor ka përcaktuar:
Operatori ekonomik duhet të disponojë të paktën 6 (gjashtë) automjete në pronësi, apo të marra
me qira të vërtetuara, nga të cilat 2 mjete të blindura dhe 4 automjete si eksortë shoqërimi.


Pronësia e automjeteve të vërtetohet duke paraqitur, lejen e qarkullimit të tyre,
siguracion të vlefshëm, akt kolaudimi të vlefshëm. Për mjetet e blindura duhet që veç
dokumentave të cituara mësipër edhe Autorizim përkatës, lëshuar nga Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë.
 Marrja me qira ose huapërdorja e automjeteve të mësipërme, do të pranohet vetëm nëse
kontrata/t e qiramarrjes ose të huapërdorjes janë të lidhura para noterit, me afat
vlefshmërie brenda afatit të zbatimit të kontratës për këtë shërbim dhe të shoqëruara me
dokumentacion (lejen e qarkullimit të tyre, siguracion të vlefshëm, akt kolaudimi të
vlefshëm)
III.6.2. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e
gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, në lidhje me kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitete 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 lidhur me shërbimin e prokuruar.
Sa më sipër, duke qenë se autoriteti kontraktor është përfituesi i drejtpërdrejt i shërbimit të
kërkuar, Komisioni i Prokurimit Publik e vlerëson kriterin e lartpërmendur, në lidhje me numrin
e mjeteve të blinduara që duhet të disponojnë ofertuesit, të drejtë dhe në proporcion me objektin
e kontratës.
Si rrjedhojë, pretendimi i ankimuesit “TONI SECURITY” sh.p.k, lidhur me numrin e
automjeteve të blinduara, që duhet të disponojnë ofertuesit, nuk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Komisioni i
Prokurimit Publik, me shumicë votash,
10

Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Ruajtja dhe shoqërimi i
vlerave monetare”, me fond limit 9.136.315 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 18.05.2015 nga autoriteti kontraktor OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale
Elbasan.
2. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke kryer modifikimet përkatëse në Dokumentat e Tenderit.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “TONI SECURITY” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Nr. 809 Protokolli;
Datë 05.05.2015
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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Mendim Kundër
I.1 Unë, anëtare e Komisionit të Prokurimit Publik, Juliana Hoxha jam kundër vendimit të
shumicës të anëtarëve të Komisionit, në lidhje me ankesën e paraqitur nga operatori ekonomikë
“Toni Security” me objekt ““Modifikimi i dokumentave të tenderit në procedurën e prokurimit
me objekt ruajtja dhe shoqërimi i vlerave monetare”, me fond limit 9.136.315 lekë (pa TVSH),
parashikuar për tu zhvilluar në datën 18.05.2015, nga autoriteti kontraktor OSHEE sh.a,
Drejtoria Rajonale Elbasan.

I.2 Pasi shqyrtova parashtrimet me shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga
autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
Arsyetoj
I.3 Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, mbi kriterin që
bën fjalë për “automjetet që do të kryejnë këtë transport, të vlerave monetare”, vërej se:
Në dokumentat e tenderit, tek Shtojca 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2.3 (“Kapaciteti
teknik”), shkronja “g”, autoritetit kontraktor ka përcaktuar:
Operatori ekonomik duhet të disponojë të paktën 6 (gjashtë) automjete në pronësi, apo të marra
me qira të vërtetuara, nga të cilat 2 mjete të blindura dhe 4 automjete si eksortë shoqërimi.


Pronësia e automjeteve të vërtetohet duke paraqitur, lejen e qarkullimit të tyre,
siguracion të vlefshëm, akt kolaudimi të vlefshëm. Për mjetet e blindura duhet që veç
dokumentave të cituara mësipër edhe Autorizim përkatës, lëshuar nga Drejtoria e
Përgjithshme e Policisë.
 Marrja me qira ose huapërdorja e automjeteve të mësipërme, do të pranohet vetëm nëse
kontrata/t e qiramarrjes ose të huapërdorjes janë të lidhura para noterit, me afat
vlefshmërie brenda afatit të zbatimit të kontratës për këtë shërbim dhe të shoqëruara me
dokumentacion (lejen e qarkullimit të tyre, siguracion të vlefshëm, akt kolaudimi të
vlefshëm)
II. Në Kreun V, shkronja A, pika 1/a, të Udhëzimit nr.157, datë 01.04.2015, të Ministrit të
Punëve të Brendshme, “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”, përcaktohet
shprehimisht:
SHPSF-të për realizimin e detyrës vënë në dispozicion të punonjësve të shërbimit mjetet e
mëposhtme:

a) automjet të blinduar për transportim të vlerave monetare;
Sa më sipër, si dhe referuar dokumentave të tenderit, e konkretisht:
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(i) Shtojcës 9 “Specifikimet Teknike”, në të cilën përcaktohet shprehimisht:
Koha orare e shoqërimit të vlerave monetare do të jetë:
Turni i parë nga ora 15:00-16:00
Turni i dytë nga ora 20:00-21:00
(ii) Shtojcës 12 “Termat e Referencës”, në tabelën e së cilës është përcaktuar:
Vendi i kryerjes së shërbimeve: Belsh, Cërrik, Gramsh, Librazhd, Prrenjas,
Peqin, Elbasan,
II.1 Nisur nga sa mësipër, nuk i bashkohem arsyetimit të pikës III.6 të vendimit të shumicës ku
është vlersuar se kriteri i përcktuar nga autoriteti kontraktor për numrin e blindave është në
përputhje me legjislacionin e prokurimit publik, aktet ligjore/nënligjore, si dhe udhëzimet
përkatëse që rregullojnë posacërisht mardhënien juridike të procedurës së prokurimit ruajtja dhe
shoqërimi i vlerave monetare.
II.1.1 Në Në nenin 46, pika 1, gërmat “b” “c” 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.”
Kjo do të thotë se autoritetet kontraktore janë të detyruara të vendosin kritere kualifikuese të
cilat duhet të jenë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Vendosja e një kriteri i
cili ul sigurinë e shërbimit dhe bie në kundërshtim me legjislacionin e cituar mësipër, do të bëhëj
shkak për të legjitimuar një shërbim i cili nuk do të realizohet me mjete dhe kapacitete teknike që
kërkohen nga legjislacioni në fuqi.
II.1.1 Vlersoj se Komisioni i Prokurimit Publik duhet të jetë garant i respektimit të ligjëshmërisë
në procedurat e prokurimit publik duke mos konfirmuar kritere në kundërshtim me ligjin dhe jo
në përputhje me objektin e kontratës. Shërbimi i shoqërimit dhe ruajtjes së vlerave monetare
normohet në mënyrë strikete nga aktet ligjore/nënligjore për vet ndjeshmërinë që ka ky shërbim.
Shoqërimi i vlerave monetare në 7 (shtatë) pika në të njëjtën orë nga ana e autoritetit kontraktor
nuk mund të realizohet kurrsesi me mjete normale jo të blinduara pasi kjo do të binte në
kundërshtim me ligjin dhe do të cenonte rënd sigurinë e këtij shërbimi.
II.1.2 Nisur nga sa mësipër, gjykoj se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e numrit
të blindave duke i përputhur me objektin e kontratës. Në kushtet kur në DST përcaktohen shtatë
pika(zyra) në të njëjtin orar, efektivisht kërkojnë shtatë blinda në dispozicion për shoqërimin e
vlerave monetare. Pra objektivisht realizimi i këtij shërbimi do të bëhej vetëm nëse
shoqeritë
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pjesëmarrëse do të disponojnë shtatë mjete blind. Theksoj se, është e drejtë e autoritetit që në
rast përshtatje të orareve (alternimit të tyre jo në të njëjten orë) mund të vendos një numër më të
kufizuar blinda në përpjestim me ndryshimet dhe alternimet e orareve nëse kjo do të ishte e
mundur.

Anëtare
Juliana Hoxha

Për këtë arsye
punoiPunoi
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