REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 440/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 30.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të tenderit në procedurën e prokurimit
“Procedurë e Hapur” me objekt “Loti 1: Ruajtja dhe shoqërimi i
vlerave monetare”, me fond limit 34.184.000 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 14.05.2015 nga autoriteti
kontraktor OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Tiranë.

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 Tiranë
Adresa: Rr.“Reshit Petrela”, përballë Dispanserisë,
Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
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Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184,
datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin
dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi 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.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
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të kushteve formale të ankesës dhe dokumentacionit bashkëngjitur,
Arsyeton

II.1. Në datën 20.04.2015 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, me objekt “Loti 1: Ruajtja dhe shoqërimi i vlerave
monetare”, me fond limit 34.184.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
14.05.2015 nga autoriteti kontraktor OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale Tiranë.
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III.2. Në datën 24.04.2015 operatori ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke pretenduar modifikimin e kritereve të kualifikimit si më poshtë:
1. Ankimuesi pretendon se autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë saktë: numrin e
punonjësve, orarin e shërbimit, numrin e rrugëve të transportit, si dhe llojet e
automjeteve që do të kryejnë këtë transport (të blinduara).
2. Autoriteti ka harruar të vendosë preventivin për përllogaritjen e shpenzimeve për
shërbimin e transportit të vlerave monetare, të cilin duhet t’a publikojë në shtojcën 1,
të DST.
3. Fondi limit i parashikuar për kryerjen e shërbimit, është i pamjaftueshëm.
4. Preventivi i pasqyruar në DST nuk ka lidhje me transportin e vlerave monetare, por
me shërbimin e ruajtjes, pra me lotin tjetër. Gjithashtu, edhe këtë preventiv, autoriteti
duhet t’a modifikojë, pasi: nuk ka parashikuar zërin për shpenzimet që lidhen me
punën e kryer në ditë festash zyrtare, si dhe lejen e zakonshme, duke qënë se
koefiçenti i numrit të rojeve për vendroje, nuk të jep mundësnë për të bërë kompensim
me pushim; afati i përcaktuar në shifra ëshët 365 ditë, ndërkohë që me shkrim është
305 ditë, si dhe autoriteti ka kërkuar shërbim roje me 24 orë dhe 12 orë, por nuk ka
publikuar një preventiv të veçantë për secilin shërbim.
5. Autoriteti nuk ka saktësuar numrin e punonjësve të çertifikuar që duhet të disponojë
secili ofertues, të vërtetuar me vërtetim nga D.P Qarkut përkatës.
6. Kërkojmë heqjen e kriterit që parashikon paraqitjen e sigurimit të ofertës, pasi kjo
kërkesë bie në kundërshtim me përcaktimet e LPP-së.
7. Kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me listëpagesat është i paqartë dhe
bie në kundërshtim me ligjin, pasi numri i punonjësve të çertifikuar nuk vërtetohet
nga organet tatimore, por nga nga D.P Qarkut përkatës.
8. Autoriteti kontraktor duhet të ndryshojë të gjithë shtojcën 9 “Specifikimet teknike”,
dhe shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”, duke vendosur specifika dhe
përcaktime që kanë të bëjnë me transportin e vlerave monetare.
III.3. Në datën 27.04.2015 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës nr. 2947/2 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e pranuar pjesërisht ankesën e tij. Autoriteti
kontraktor ka pranuar modifikimin e dokumentave të tenderit lidhur me përcaktimin e numrit të
punonjësve për kryerjen e shërbimit të transportit të vlerave monetare, numrit të rrugëve dhe
orarit të lëvizjeve, llojit të automjetit të transportit, si dhe preventivit për përllogaritjen e
shpenzimeve për shërbimin e transportit të vlerave monetare.
III.4. Në datën 05.05.2015 operatori ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar modifikimin e Dokumentave të Tenderit.
Gjithashtu, në ankesë operatori pretendon që disa nga kriteret e modifikuara, autoriteti kontraktor
nuk i ka pasqyruar në shtojcën e publikuar, megjithëse i ka pranuar një pjesë të pretendimeve të
ankimuesit. Konkretisht, në ankesën drejtuar KPP-së, ankimuesi pretendon:
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1.

2.

3.
4.
5.

Autoriteti kontraktor, duhet të hartojë një grafik ku të përcaktojë saktë: numrin e
grupeve të shoqërimit që do të jenë në dispozicion; numrin e punonjësve, që do të
kryejnë transportin (i cili mungon edhe pas modifikimeve të bëra nga autoriteti
kontraktor); orarin e shërbimit, numrin e rrugëve të transportit, si dhe llojet e
automjeteve që do të kryejnë këtë transport (të blinduara), elemente të cilat nuk janë
reflektuar në shtojcë, megjithëse autoriteti i ka pranuar si pretendime.
Autoriteti ka publikuar një shtojcë në datën 29.04.2015, ku:
- ka përcaktuar 3 numrin e punonjësve gjë që bie në kundërshtim me udhëzimin e
Ministrit nr.157, datë 01.04.2015, i cili përcakton shprehimisht “Grup
punonjësish shërbimi jo më pak se 5 (pesë), për shoqërimin e vlerave gjatë
transportit”;
- mungon zëri “leje e zakonshme”, edhe pse shërbimi është 12 mujor;
- mungon zëri “shpenzimet që lidhen me punën e kryer në ditë festash zyrtare”,
duke qënë se koefiçenti 3 (tre), i numrit të rojeve, nuk të jep mundësinë për të
bërë kompensim me pushim;
- ka përcaktuar dy afate të ndryshme të kryerjes së shërbimit: një herë nga e hëna
në të shtunë dhe një herë nga e hëna në të djelë;
- ka vendosur në preventiv pagën orare dhe jo pagën minimale;
- ka parashikuar në preventiv zërin “orë në ditë 2”, të cilin ne kërkojmë të hiqet,
pasi punonjësit do të paguhen minimalisht 33.000 lekë në muaj, e cila është paga
që duhet të paguajë çdo person juridik sipas legjislacionit në fuqi;
- ka parashikuar zëra të veçantë “tarifë arme”, “municione” dhe “mirëmbajtje”,
për të cilat do të mjaftonte të vendoste një zë të vetëm “tarifë arnmatimi”;
- afati i përcaktuar në shifra është 365 ditë, ndërkohë që me shkrim është 305 ditë.
Autoriteti nuk ka saktësuar numrin e punonjësve të çertifikuar që duhet të disponojë
secili ofertues, të vërtetuar me vërtetim nga D.P Qarkut përkatës.
Kërkojmë heqjen e kriterit që parashikon paraqitjen e sigurimit të ofertës, pasi kjo
kërkesë bie në kundërshtim me përcaktimet e LPP-së.
Kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me listëpagesat është i paqartë dhe
bie në kundërshtim me ligjin, pasi numri i punonjësve të çertifikuar nuk vërtetohet
nga organet tatimore, por nga nga D.P Qarkut përkatës.

II.5. Në datën 18.05.2015 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,
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Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, se “Autoriteti
kontraktor, duhet të hartojë një grafik ku të përcaktojë saktë: numrin e grupeve të shoqërimit që
do të jenë në dispozicion; numrin e punonjësve, që do të kryejnë transportin (i cili mungon edhe
pas modifikimeve të bëra nga autoriteti kontraktor); orarin e shërbimit, numrin e rrugëve të
transportit, si dhe llojet e automjeteve që do të kryejnë këtë transport (të blinduara), elemente të
cilat nuk janë reflektuar në shtojcë, megjithëse autoriteti i ka pranuar si pretendime”, Komisioni
i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në përgjigjen nr. 2947/2 prot, datë 27.04.2015, drejtuar operatorit ekonomik “TONI
SECURITY” sh.p.k, autoriteti kontraktor ka konfirmuar se pretendimet e ankimuesit lidhur me
“numrin e punonjësve, që do të kryejnë transportin, numrin e rrugëve të transportit, orarin e
shërbimit, llojet e automjeteve që do të kryejnë këtë transport, si dhe preventivin për
përllogaritjen e shpenzimeve për shërbimin e transportit të vlerave monetare”, qëndron dhe do
të bëjë ndryshimet e duhuara në dokumentat e tenderit.
Ndërkohë, nga verifikimi i shtojcës së publikuar në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton
që autoriteti kontraktor, nuk i ka pasqyruar të gjitha ndryshimet, ashtu sikurse kishte konfirnuar
në shkresën e sipërpërmendur.
III.1.2. Sa më sipër, KPP vlerëson se në rastin konkret autoriteti kontraktor ka vepruar në
kundërshtim me nenin 42, pika 2, të ligjit të nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
të ndryshuar, ku përcaktohet shprehimisht :
“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.”
III.1.3. Për më tepër, në tabelën preventivuese, të kësaj shtojce, nga ana e autoritetit kontraktor
është përcaktuar: “Kosto për rrugë për 3 punonjës”.
III.1.4. Në Udhëzimin e Minsitrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 « Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike », Kreu III, gërma « A », pika 9, parashikohet si
më poshtë:
« Veprimtaria e SHPSF-ve për ruajtjen e objekteve, personave, veprimtarive social-kulturore,
fetare e sportive dhe për sigurimin e vlerave monetare gjatë transportit, realizohet nëpërmjet
organizimit të shërbimit për :
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a)
b)
c)
d)
e)

Ruajtjen fizike, roje objekti ;
Truprojë për ruajtjen e personave ;
Ruajtjen e objektevepër përdorim të sistemeve elektronike ;
Operator në qendrën e kontrollit ;
Grup punonjësish jo më pak se 3, për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet që
janë të lidhura me sisteme elektronike ;
f) Grup punonjësish shërbimi jo më pak se 5 për shoqërimin e vlerave gjatë transportit ;
g) Përgjegjës i shërbimit ;
h) Shoqërues i qenit të shërbimit ; »
III.1.5. Në nenin 23, pika 1 të LPP-së, parashikohet si më poshtë:
“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.”
III.1.6. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 1 dhe 2 parashikon: “Natyra e shërbimeve
duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti, qëllimi, specifikimet teknike
dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.”
III. 1.7 Nga verifikimi i dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit si dhe shtojcave
të bëra për ndryshimin e tyre, rezulton se mungon informacioni mbi numrin e grupeve
punonjësish shërbimi jo më pak se 5 për shoqërimin e vlerave gjatë transportit, sipas qëndrave
përkatëse, oraret e shërbimit dhe rrugët që do të kryhen në mënyrë që operatoret ekonomikë të
sqarohen për mënyrën si do të kryhet shërbimi për të krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e
të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertues. Gjithashtu, mbështetur në Kreun V, A
“Mjetet dhe pajisjet” të udhëzimit të mësipërm, pika 1/a parashikon se SHPSF-të për realizimin
e detyrës, vënë në dispozicion të punonjësve të shërbimit mjetet e mëposhtme: Automjet të
blinduar për transportimin e vlerave materiale, ndërkohë që në specifikimet teknike, termat e
referencës nuk jepet asnjë informacion për to.
Pretendimet e ankimuesit qëndrojnë.
III.2. Lidhur me pretendimet e parashtuara në pikën 2 të ankesës së paraqitur në Komisionin e
Prokurimit Publik, përsa i përket ndryshimeve të dokumentave të tenderit, të bëra në shtojcën e
datës 29.04.2015, rezulton se këto pretendime ankimuesi nuk i ka paraqitur fillimisht në
autoritetin kontraktor, në kundërshtim me nenin 63 të LPP-së, ndaj dhe nuk do të merren në
shqyrtim nga KPP-ja.
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III.3. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, se “Autoriteti
nuk ka saktësuar numrin e punonjësve të çertifikuar që duhet të disponojë secili ofertues, të
vërtetuar me vërtetim nga D.P Qarkut përkatës”, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se:
III.3.1. Nga verifikimi i kritereve të vecanta të kualifikimit rezulton se autoriteti kontraktor ka
kërkuar:
“Listëpagesat shoqëruar me Formularin e Deklarimit dhe Pagesës së Sigurimeve Shoqërore dhe
Shëndetësore për tre muajt e fundit: Numri i punonjësve të çertifikuar (sipas kategorisë së
licencës [1.3 B] i shpërndarë sipas qyteteve ku ndodhen Arkat e KNK përkatëse), të jetë [jo më I
vogël se 14], e vërtetuar kjo nga organet tatimore, si edhe lista e pagave mujore e konfirmuar
nga organet përkatëse
III.3.2. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2, përcaktohet se: 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.”
Ndërsa në nenin 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5, të vendimit të mësipërm, përcaktohet se:
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: …dëshmi për
fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit…”
III.3.3. Duke qenë se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për
njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, në lidhje me 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 të realizimit me sukses të kontratës, autoriteti kontraktor ka përcaktuar
numër punonjësish me kategotin 1.3.B, për të krijuar bindjen në kapacitetet e ofertuesit për
realizimin me sukses të kontratës që prokurohet.
Pretendimi i ankimuesit 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”. Në vijim, si pjesë e këtyre
dokumentave është përfshirë edhe Shtojca 3. “Formulari i Sigurimit të Ofertës”.
III.4.2. Në nenin 49, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
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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 “Loti 1: Ruajtja dhe shoqërimi i
vlerave monetare”, me fond limit 34.184.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 14.05.2015 nga autoriteti kontraktor OSHEE sh.a Drejtoria Rajonale
Tiranë, është publikuar në datën 20.04.2015.
 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 vëren që kriteri i sipërpërmendur nuk është vendosur nga
autoriteti kontraktor, në përputhje me dispozitën ligjore të lartpërmendur në fuqi, në momentin e
publikimit të kësaj procedure prokurimi dhe rrjedhimisht, pretendimi i operatorit ekonomik
“TONI SECURITY” sh.p.k, qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin se “Kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me
listëpagesat është i paqartë dhe bie në kundërshtim me ligjin, pasi numri i punonjësve të
çertifikuar nuk vërtetohet nga organet tatimore, por nga nga D.P Qarkut përkatës”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1 Në dokumentat e tenderit, tek Shtojca 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2,
shkronja “A” (“Kapaciteti ekonomik dhe financiar”), nga ana e autoritetit kontraktor është
kërkuar që operatorët ekonomikë të paraqesin:
“Listëpagesat shoqëruar me Formularin e Deklarimit dhe Pagesës së Sigurimeve Shoqërore dhe
Shëndetësore për tre muajt e fundit: Numri i punonjësve të çertifikuar (sipas kategorisë së
licencës [1.3 B] i shpërndarë sipas qyteteve ku ndodhen Arkat e KNK përkatëse), të jetë [jo më I
vogël se 14], e vërtetuar kjo nga organet tatimore, si edhe lista e pagave mujore e konfirmuar
nga organet përkatëse.”
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
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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.5.3. Në VKM nr.922, datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore
dhe të dokumentave të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, në nenin 1, paragrafi
“xii”, përcaktohet shprehimisht:
Dorëzimi i detyrueshëm, vetëm nëpërmjet formës elektronike, të deklaratave tatimore dhe të
dokumenteve të tjera tatimore, objekt i këtij vendimi, me të cilat nënkuptohen:
xii)

Deklarata “Listëpagesë e kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit
mbi të ardhurat nga punësimi”.

III.5.4. Ndërkohë, mbështetur në Kreun I, pika I, nënpika 5, të Udhëzimit nr.157, datë
01.04.2015, të Ministrit të Punëve të Brendshme, “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë
fizike”, “Çertifikata për punonjës të shërbimit privat të sigurisë fizike, përgatitet në dy kopje, një
prej të cilave dërgohet në zyrat e shërbimit për qytetarët, ku është bërë aplikimi, ndërsa kopja
tjetër administrohet së bashku me dokumentet në sekretari/arkiv të drejtorisë së policisë
vendore.”
III.5.5. Gjithashtu, referuar ligjit 75/2014 “Për shërbimit privat të sigurisë fizike”, në nenin 19 të
tij parashikohet shprehimisht se “Mbikëqyrja e veprimtarisë së SHPSF-ve i nënshtrohet inspektimit
të rregullt nga strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit, gjatë të cilit zbatohet legjislacioni në fuqi për
inspektimin në Republikën e Shqipërisë”.
Më tej, neni 20, pika 1, shkronjat “a” dhe “b” të të njëjtit ligj, përcaktojnë se:
“Strukturat e Policisë së Shtetit kanë këto kompetenca për mbikëqyrjen e veprimtarisë së SHPSF-së:
a) kryejnë monitorimin, nëpërmjet dokumentacionit, për aktivitetin e shoqërive të sigurisë fizike;
b) kryejnë inspektime për veprimtarinë e shoqërive të sigurisë fizike; [...]
III.5.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, në lidhje
me 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 të realizimit me sukses të kontratës.
Lidhur me kriteret e sipërcituara, KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të kufizohet vetëm
në kërkesën mbi vërtetimin nga administrata tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për tre
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muajt e fundit, shoqëruar me listëpagesat e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore sipas
formularit E-SIG 025/a, për këtë periudhë kohore.
Ndërkohë, përsa i përket numrit të punonjësve të çertifikuar, për kryerjen e shërbimit, autoriteti
duhet të parashikojë kërkesën për paraqitjen e vërtetimit nga DP Qarkut përkatës.
Sa më sipër, pretendimi i ankimuesit “TONI SECURITY” sh.p.k, 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, njëzëri,
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “TONI SECURITY” sh.p.k, për
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me objekt “Loti 1: Ruajtja dhe
shoqërimi i vlerave monetare”, me fond limit 34.184.000 lekë (pa TVSH), parashikuar
për t’u zhvilluar në datën 14.05.2015 nga autoriteti kontraktor OSHEE sh.a Drejtoria
Rajonale Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e procedurës së prokurimit, në përputhje
me konstatimet e Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “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. 808 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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