REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 927/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 06.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit “Kërkesë
për Propozime”, me objekt: “Blerje dhe instalim i sistemit të
kamerave për sigurinë e objekteve të UPT ”, me nr. REF-5507810-25-2016, me fond limit 7.493.333 lekë (pa TVSH), parashikuar
për t’u zhvilluar në datën 15.11.2016, nga autoriteti kontraktor,
Universiteti Politeknik i Tiranës”.

Ankimues:

“B -360” sh.p.k.
Rruga “Papa Gjon Pali II”, Pall 11/1, Ap.11, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti Politeknik i Tiranës
Sheshi “Nënë Tereza”, nr. 4, 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
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184,
datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin
dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë
në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 26.10.2016 është publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike, në faqen
zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me
objekt: “Blerje dhe instalim i sistemit të kamerave për sigurinë e objekteve të UPT ”, me nr.
REF-55078-10-25-2016, me fond limit 7.493.333 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 01.11.2016, operatori ekonomik ankimues “B - 360” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e kualifikimit e konkretisht:
[...]
Kërkesë 1
Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3. Kapaciteti teknik midis të tjerash është kërkuar që:
f) Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën 2 (dy) specialistë të çertifikuar
nga kompania prodhuese e kamerave për paisjet e survejimit dhe të jetë distributor i
autorizuar nga kompania prodhuese e kamerave.
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Kriteri që operatori ekonomik duhet të jetë distributor i autorizuar nga kompania prodhuese
e kamerave bie në kundërshtim të hapur me nenin 20 të ligjit të prokurimit publik në të cilin
shprehet […]
Thelbi i distribucionit në sektorin TIK është që distributori shet vetëm tek operatorët
ekonomikë për këtë arsye shumë “Brande” që janë ëorld leaders nuk e lejojnë pjesëmarrjen
e distributorit me shitje tek klientët çka automatikisht përjashton gjithë markat leader.
Kërkesa e mësipërme ul në mënyrë të ndjeshme konkurrencën në tend dhe favorizon vetëm
distributorët zyrtarë të kompanive prodhuese (numri i të cilëve është shumë i vogël në
krahasim me numrin e rishitësve). Në kërkesat e veçanta të kualifikimit është kërkuar
gjithashtu edhe paraqitja e autorizimit të prodhuesit, autorizim i cili mund të merret dhe
lëshohet si për distributorët ashtu dhe për rishitësat. Në këto kushte duke kërkuar nga ana
juaj respektimin e nenit të mësipërm dhe gjithashtu dhe të parimeve të ligjit të prokurimeve
publike për barazi dhe mosdiskriminim në proceset e tenderimit kërkojnë ndryshimin e
kriterit të mësipërm nga:
Ishte
f) Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën 2 (dy) specialistë të çertifikuar
nga kompania prodhuese e kamerave për paisjet e survejimit dhe te jete distributor i
autorizuar nga kompania prodhuese e kamerave.
Bëhet
Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të paktën 2 (dy) specialistë të çertifikuar nga
kompania prodhuese e kamerave për paisjet e survejimit.
Kërkesë 2
Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3. Kapaciteti teknik midis të tjerash ëshë kërkuar që:
i) Opeatorët Ekonomik duhet të paraqesin mostra të cilat duhet të dorëzohen në ditën dhe orën
e hapjes së ofertave pranë Autoritetit Kontraktor. Lista e mostrave që duhet të paraqiten
sipas specifikimeve teknike të dhëna në DST, të jenë:
 NVR Kamera Bullet
 Kamera Dome e brendshme
Ky kriter bie në kundërshtim me nenin 20, nenin 23 pika 2 dhe nenin 46 pika 1 e ligjit nr. 9643,
datë 20.11.2006[...], përsa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohet dhe jodiskriminues.
Ju sjellim në dijeni që një pjesë e produkteve që keni kërkuar mostra janë produkte specifike që
në kushte të rralla mund të jenë stok në Shqipëri dhe shpesh nuk janë stok as tek prodhuesi por
bëhen me sistemin JTM (just in time management), që në shqip përkthehet prodhim në
monumentin e porosisë), prandaj duhen porositur tek prodhuesit, dhe meqenëse koha e lëvrimit
të tyre është 4-6 javë nga pjesa dërrmuese e distributorëve ky i fundit kufizon drastikisht në
mënyrë artificiale pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në tender.[....]
Të gjitha mallrat e kërkuara në prokurimin publik, nuk kanë ndonjë karakteristikë, përveç atyre
që janë kërkuar në specifikimet teknike të tenderit për të cilat ka rëndësi kontrolli vizual për
vlerësimin e ofertës.
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Autoriteti kontraktor ka kërkuar gjithashtu që OE të paraqesin manualin/skedën teknike të çdo
produkti dhe mund të bëjë gjithë gjykimin e nevojshëm në bazë të këtyre manualeve.
Gjithashtu në fazën e lëvrimit, AK mund të paralizojë dhe penalizojë çdo subjekt që do tentojë të
prokurojë mallra që nuk përputhen me skedën teknike. Mostrat e kërkuara në dokumentat e
tenderit nuk janë mallra të natyrës për të cilën është shkruar neni 6, pika a) e VKM nr. 914.
E fundit, por më e rëndësishmja për një rast të tillë ne i jemi referuar vendimeve të KPP. Në
vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik nr. 91/2016, i datës 25.02.2016, në argumentin
kundër kriterit të kërkimit të mostrave për pajisje kompjuterike, KPP ka gjykuar dhe vendosur
[...].
III.4.4. Në lidhje me kërkimin e parë të operatorit ekonomik ankimues se dorëzimi i mostrave të
produkteve të sipërcituar nuk është në proporcion me natyrën e kontratës,Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se në përcaktimin/apo vendosjen e kritereve specifike, që në thelb konsiderohen si
kritere fituese (aëard criteria), për shkak të rëndësisë që kanë, ligjvënësi i ka parashikuar
kufizime autoriteteve kontraktore brenda diskrecionit që ka në përzgjedhjen e tyre. Në këtë
mënyrë, dispozitat e sipërpërmendura, urdhërojnë se përcaktimi i këtyre kritereve duhet të jetë:
(i) në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe (ii)
jodiskriminuese, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë
kandidatëve e ofertuesve. Sa më sipër, K.P.P. gjykon fillimisht të ndalet në interpretimin
teleologjik të nenit 27 pika 6 gërma “a” të aktit normative në zbatim të ligjit VKM nr.914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokruimit publik”, i ndryshuar. Në interpretimin
teleologjik (qëllimit) të dispozitës së sipërcituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se qëllimi
i vendosur nga ligjvënësi është dhënia e mundësisë së autoritetit kontraktor, entit publik i cili
është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike ( referuar nenit 12 pika 1 të ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar” të kryerjes së verifikimeve ( egzaminim,
inspektim, testim) të mostrave të dorëzuar nga autoriteti kontraktor në rast se këto të fundit janë
në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor të pasqyruar në specifikimet teknike të
procedurës së prokurimit objekt ankimi. Ligjvënësi ka kufizuar të drejtën e autoritetit kontraktor
mbi vendosjen e kriterit të mësipërm të kualifikimit në respekt të parimit të proporcionalitetit si
një parim gjithpërfshirës në ligjin e prokurimit publik, duke e lidhur vendosjen e kriterits strictu
sensu me rëndësinë që ka për vlerësimin e ofertës teknike. Sa më sipër, K.P.P. gjykon se në
vlerësimin e proporcionalitetit të kërkesës së autoritetit kontraktor mbi dorëzimin e mostrave për
të gjithë produktet duhet parë në intepretim të zgjeruar me rëndësinë që ka dorëzimi i mostrave
me vlerësimin e ofertës teknike. Me qëllim të intepretimit të drejtë të domethënies së fjalës “ e
rëndësishme”, K.P.P. gjykon ti drejtohet intepretimit gjuhësor. Referuar Fjalorit të Gjuhës
Shqipe, fjala e “rëndësishëm” intepretohet si :“[…]Që ka rëndësi, që është me vlerë të veçantë,
me rëndësi. Parim (faktor, problem) i rëndësishëm. Vepër (detyrë, punë, rrugë, bazë, fjalë) e
rëndësishme. Rol i rëndësishëm. Shumë (mjaft ) i rëndësishëm. Më duket (është) e rëndësishme.2.
Që zë një vend me rëndësi, që ka peshë të veçantë në një detyrë, me rëndësi […]”.
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Në vlerësimin ligjor në rast se kërkesa e mësipërme e autoritetit kontraktor zë peshën më të
madhe, rëndësinë më të madhe, apo pa plotësimin e këtij kushti, autoriteti kontraktor nuk mund
të realizojë qëllimin e tij final në vlerësimin e ofertës teknike, K.P.P. gjykon se duhet intepretuar
në tërësi neni 27 pika 6 i VKM 914/2014.
III.4.5. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se synimi i autoritetit kontraktor
lidhet drejptërdrejtë me verifikimin e përpuethshmërisë së specifikimeve teknike të produkteve të
ofruara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës me ato të kërkuara nga autoriteti kontraktor. Për
vlerësimin e ofertës teknike nga operatorët ekonomikë, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton
se autoritetik kontraktor ka kërkuar një sërë dokumentacioni duke nisur nga dorëzimi i formatit
të autorizimit të prodhuesit (MAF-Manufacturer Authorization Format), certifikata që vërtetojnë
se prodhuesi i produkteve është i certifikuar sipas standardit ndërkombëtar ISO, katalogjet/
skedat teknike/ apo skicat e prodhuesit/prodhuesve, për të gjithë listën e produkteve të kërkuara.
Me anë të dokumentacionit të mësipërm të kërkuar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se
autoriteti kontraktor mund të investigojë, krahasojë në mënyrë të plotë mbi përputhshmërinë e
produkteve të ofruara më ato të kërkuara. Duke marrë shkas nga natyra e mallrave të cilat
kërkohet dorëzim i mostrave përkatëse nga ana e autoritetit kontraktor, K.P.P. konstaton se këto
të fundit shfaqen në cilësinë e produktit final dhe asnjëherë të lëndës së parë për përfitimin e
produktit final e njëherazi kontrolli ex-ante i përpuethshmërisë së specifikimeve teknike me
kërkesat e autoritetit kontraktor shfaqet i vështirë për tu realizuar dhe synimi i autoritetit
kontraktor përmbushet edhe me anë të dokumentacionit të mësipërm të kërkuar nga ky i fundit
(katalogjet/ skedat teknike/ apo skicat e prodhuesit/prodhuesve) me anë të cilave kontrollohet
edhe përpuethshmëria e specifikimeve teknike të produkteve të ofruara. Sa më sipër, duke u
nisur edhe nga natyra e mallrave të kërkuar nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se kërkesa mbi dorëzimin e mostrës nuk është e rëndësishme për vlerësimin e
ofertës teknike në kuptim të nenit 27 pika 6 gërma “a” të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të
dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik nga ana e autoritetit kontraktor Proces-Verbalit
datë 11.01.2016 mbajtur nga njësia e prokurimit “Mbi Hartimin e Dokumenteve të
Tenderit”,K.P.P. konstaton se ka një mospërputhje midis Proces- Vebalit të mbajtur nga njësia
e prokurimit “Mbi Hartimin e Dokumenteve të Tenderit” dhe kritereve të pasqyruara në
dokumentet e tenderit. Në rastin konkret, K.P.P. konstaton se Njësia e Prokurimit ka
argumentuar mbi rëndësinë e vendosjes së kriterit të rëndësishëm si më poshtë vijon: “[...]
Paraqitja e mostrave zërat e sipërcituar i shërben autoritetit kontraktor me qëllim vlerësimin e
drejtë dhe të saktë, të specifikimeve teknike për një produkt cilësor.AK ka kërkuar mostrat për 3
produktet kryesore të këtij prokurimi në mënyrë që të kryejë konstatimet dhe verifikimin fizik të
këtyre tre produkteve nëse përputhen specifikimet teknike të katalogëve të paraqitur me
specifikimet teknike që do të paraqiten pranë AK. Këto kritere janë në përputhje me 27 Seksioni
II, Kreu III të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik
[...]” Sa më sipër, K.P.P. konstaton se megjithëse në Proces Verbalin e hartimit të dokumenteve
të tenderit është specifikuar që janë kërkuar mostra për tre produkte, pa i identifikuar ato në
shtojcën 8 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti Teknik”, pika 2.3. gërma“l” të
dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi është parashikuar se
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“[….]Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë në momentin e hapjes sëofertave mostrat e
produkteve që ofron. Këto mostra duhet të jenë në përputhje të ploë me produktet e katalogjeve
që operatori ekonomik ka paraqitur. […]” Gjithashtu në shtojcën 10“Specifikimet Teknike”, të
dokumenteve të procedurës së prokurimit objekt ankimi është parashikuar se
“[…]Oepratori ekonomik ofertues duhet të paraqesë mostra për të gjitha produktet e mësipërme.
Për zërat : Fibër optike, Kabëll elektrik, Tub rigide për shtylla , Tub plastike për kabllot OE
duhet të paraqesë mostra për secilin zë me gjatësi 2m.Për zërin e Shtylla, OE duhet të paraqesë
një mostër të një shtylle me gjatësi 0.5 m.[…]”. Gjithashtu, K.P.P. konstaton se në asnjë rast
autoriteti kontraktor nuk ka parashikuar dhe argumentuar se kërkesa e mësipërme e kualifikimit
luan një rol të rëndësishëm në vlerësimin e ofertës teknike.
III.4.6. Akoma më tej, K.P.P. gjykon se autoriteti kontraktor ka në dispozicion edhe momentin
procedurial të kontrollit të dytë ex post-pas lidhjes së kontratës të përpuethshmërisë së
produkteve të furnizuara nga operatori ekonomik i kualifikuar me ato të kërkuar nga autoriteti
kontraktor. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë
zbatimit të kontratës” të LPP, autoriteti kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin e tij
ligjor, si autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të
kontratës. KPP sjell në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht
autoriteti kontraktor ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia
e mallit do të jetë e njëjtë me cilësinë dhe specifikimet teknike të premtuar në ofertë dhe të
përcaktuar në kontratë.Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e mësipërme e
autoritetit kontraktor nuk është proporcionale me objektin e procedurës së prokurimit, natyrën,
përmasat e kontratës si edhe me qëllimin e kërkuar nga vetë autoriteti kontraktor. K.P.P. gjykon
se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë dokumentetat e procedurës së prokurimit në
përputhje me konstatimet e mësipërme.
Kërkojmë heqjen e kriterit të kualifikimit kërkesën për dorëzimin e mostrave.
Kërkesë 3
Në kërkesat e veçanta të kualifikimit ju keni kërkuar:
g) Operatori ekonomik duhet të lëshojnë një Deklaratë për periudhën e garancisë së
pajisjeve (jo më pak se 1 vit), gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë mirembajtjen dhe
shërbimin e saj konform specifikimeve teknike.
Kërkesa juaj e mësipërme është e palogjikshme dhe kontradiktore. Termat dhe kushtet e
garancisë së mallrave përcaktohen nga ana e prodhuesve të pajisjeve dhe nuk mund të
ndryshohet si me dëshirën e operatorit ekonomik ashtu si dhe me kërkesën e autoritetit
kontraktor. Nga ana e AK nuk mund të kërkohet mbulimi i garancisë për një vit dhe
mirëmbajtja nga ana tjetër pasi këto kërkesa janë krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra.
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Procedura e prokurimit e shpallur nga ana e autoritetit tuaj është kërkesë për propozim”,
mallra, në rast se nga ana juaj do të kërkohej mirëmbajtja e pajisjeve, atëherë duhet të kishin
proceduar “Kërkesë për propozim”, shërbime. Për më tepër në specifikimet teknike të dhëna
nga ana juaj nuk është dhënë asnjë term se çfarë do të përfshijë mirëmbajtja dhe shërbimi.
Në këto kushte kërkojmë ndryshimin e kërkesës mësipër:
Në se mirëmbajtja është e domosdoshme për AK atëherë duhet të jetë zë më vete në
formularin e çmimit dhe në TORS.
Ishte:
g) Operatori ekonomik duhet të lëshojnë një Deklaratë për periudhën e garancisë së
pajisjeve (jo më pak se 1 vit), gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë mirembajtjen dhe
shërbimin e saj konform specifikimeve teknike.
Bëhet:
g) Operatori ekonomik duhet të lëshojë një Deklaratë për periudhën e garancisë së pajisjeve
(jo më pak se 1 vit).
Kërkesë 3
Midis specifikimeve teknike të dhëna nga ana juaj dhe sasisë së grafikut të punimeve zëri 11
ka një mospërputhje:
Komente
Nr Emertimi
Njesia
Sasisa

11

F.V. TV
21 "

cope

6

Në specifikimet teknike të dhëna nga ana juaj është
kërkuar TV minimalisht 42”. Ju lutem përcaktoni sa
më qartë se çfarë madhësie dhe karakteristikash
duhet të ketë TV

Gjithashtu ju keni kërkuar Priza, patch panel, patch corda, për të cilat keni dhënë specifikime
teknike tepër të detajuara, më së shumti standarte të cilat duhet të plotësohen dhe nuk keni
përcaktuar sasitë e tyre.
Kërkojmë:
1. Përcaktimin e saktë të specifikimeve teknike të zërit 11 F.V. TV 21 "
2. Përcaktimin e sasive të zërave Priza, patchcord, patchpanel përkatësisht zërat c,d,e.
II.3. Në datën 11.08.2016, nëpërmjet shkresës nr. 15/13 prot., datë 4.11.2016, autoriteti
kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e refuzuar ankesën e
paraqitur.
II.4. Në datën 11.11.2016 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, duke ngritur pjesërisht të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e depozituar
pranë autoritetit kontraktor. Ankimuesi sqaron se:
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Në datë 04.11.2016, autoriteti kontraktor ka kthyer përgjigje duke e rrëzuar plotësisht ankesën
me katër pika, por ndërkohë ka publikuar një shtojcë të tenderit ku dy prej ankesave tona “të
hedhura poshtë” janë reflektuar saktësisht siç u kërkua në ankesën e operatorit B 360.
Për dy pikat e tjera të ankesës të rrëzuara nga autoriteti kontraktor dhe gjithashtu të mos
reflektuara në shtojcën e tenderit po bëjmë ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Ankesë 1
Kërkesë 2
Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3. Kapaciteti teknik midis të tjerash ëshë kërkuar që:
j) Opeatorët Ekonomik duhet të paraqesin mostra të cilat duhet të dorëzohen në ditën dhe orën
e hapjes së ofertave pranë Autoritetit Kontraktor. Lista e mostrave që duhet të paraqiten
sipas specifikimeve teknike të dhëna në DST, të jenë:
 NVR Kamera Bullet
 Kamera Dome e brendshme
Ky kriter bie në kundërshtim me nenin 20, nenin 23 pika 2 dhe nenin 46 pika 1 e ligjit nr. 9643,
datë 20.11.2006[...], përsa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohet dhe jodiskriminues.
Ju sjellim në dijeni që një pjesë e produkteve që keni kërkuar mostra janë produkte specifike që
në kushte të rralla mund të jenë stok në Shqipëri dhe shpesh nuk janë stok as tek prodhuesi por
bëhen me sistemin JTM (just in time management), që në shqip përkthehet prodhim në
monumentin e porosisë), prandaj duhen porositur tek prodhuesit, dhe meqenëse koha e lëvrimit
të tyre është 4-6 javë nga pjesa dërrmuese e distributorëve ky i fundit kufizon drastikisht në
mënyrë artificiale pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në tender.
[....]
Të gjitha mallrat e kërkuara në prokurimin publik, nuk kanë ndonjë karakteristikë, përveç atyre
që janë kërkuar në specifikimet teknike të tenderit për të cilat ka rëndësi kontrolli vizual për
vlerësimin e ofertës. Autoriteti kontraktor ka kërkuar gjithashtu që OE të paraqesin
manualin/skedën teknike të çdo produkti dhe mund të bëjë gjithë gjykimin e nevojshëm në bazë të
këtyre manualeve. Gjithashtu në fazën e lëvrimit, AK mund të paralizojë dhe penalizojë çdo
subjekt që do tentojë të prokurojë mallra që nuk përputhen me skedën teknike. Mostrat e
kërkuara në dokumentat e tenderit nuk janë mallra të natyrës për të cilën është shkruar neni 6,
pika a) e VKM nr. 914.
E fundit, por më e rëndësishmja për një rast të tillë ne i jemi referuar vendimeve të KPP. Në
vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik nr. 91/2016, i datës 25.02.2016, në argumentin
kundër kriterit të kërkimit të mostrave për pajisje kompjuterike, KPP ka gjykuar dhe vendosur
[...].
Kërkojmë heqjen e kriterit të kualifikimit kërkesën për dorëzimin e mostrave.

8

Kërkesë 3
Në kërkesat e veçanta të kualifikimit ju keni kërkuar:
g) Operatori ekonomik duhet të lëshojnë një Deklaratë për periudhën e garancisë së
pajisjeve (jo më pak se 1 vit), gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë mirembajtjen dhe
shërbimin e saj konform specifikimeve teknike.
Kërkesa juaj e mësipërme është e palogjikshme dhe kontradiktore. Termat dhe kushtet e
garancisë së mallrave përcaktohen nga ana e prodhuesve të pajisjeve dhe nuk mund të
ndryshohet si me dëshirën e operatorit ekonomik ashtu si dhe me kërkesën e autoritetit
kontraktor. Nga ana e AK nuk mund të kërkohet mbulimi i garancisë për një vit dhe
mirëmbajtja nga ana tjetër pasi këto kërkesa janë krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra.
Procedura e prokurimit e shpallur nga ana e autoritetit tuaj është kërkesë për propozim”,
mallra, në rast se nga ana juaj do të kërkohej mirëmbajtja e pajisjeve, atëherë duhet të kishin
proceduar “Kërkesë për propozim”, shërbime. Për më tepër në specifikimet teknike të dhëna
nga ana juaj nuk është dhënë asnjë term se çfarë do të përfshijë mirëmbajtja dhe shërbimi.
Në këto kushte kërkojmë ndryshimin e kërkesës mësipër:
Në se mirëmbajtja është e domosdoshme për AK atëherë duhet të jetë zë më vete në
formularin e çmimit dhe në TORS.
Ishte:
g) Operatori ekonomik duhet të lëshojnë një Deklaratë për periudhën e garancisë së
pajisjeve (jo më pak se 1 vit), gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë mirembajtjen dhe
shërbimin e saj konform specifikimeve teknike.
Bëhet:
g) Operatori ekonomik duhet të lëshojë një Deklaratë për periudhën e garancisë së pajisjeve
(jo më pak se 1 vit).
[…].
Në sistemet TIK ka një diferencë shumë të madhe midis garancisë dhe mirëmbajtjes. Ato janë
shërbime të ndara.
[…]
Kërkojmë ndarjen e shërbimit të garancisë nga ai i mirëmbajtjes dhe kjo e fundit duhet të dalë si
zë më vete në formularin e çmimit.
Si rrjedhim kriteri ishte:
g) Operatori ekonomik duhet të lëshojnë një Deklaratë për periudhën e garancisë së pajisjeve
(jo më pak se 1 vit), gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë mirëmbajtjen dhe shërbimin e saj
konform specifikimeve teknike.
Bëhet:
g) Operatori ekonomik duhet të lëshojë një Deklaratë për periudhën e garancisë së pajisjeve (jo
më pak se 1 vit).
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II.5. Në datën 18.11.2016, nëpërmjet shkresës me nr.1370/1 prot., datë 17.11.2016, me objekt:
“Informacion mbi procedurën e prokurimit “Blerje dhe instalim i sistemit të kamerave për
sigurinë e objekteve të UPT”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i
autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “B 360” sh.p.k.
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 ankimues “Kërkojmë heqjen e kriterit të
kualifikimit kërkesën për dorëzimin e mostrave, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7 Formular për vërtetimin e Klasifikimit/pjesëmarrjes,
pika 2.3. Kapaciteti teknik, gërma “j” është kërkuar:
“j) Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin mostra të cilat duhet të dorëzohen në ditën dhe orën e
hapjes së ofertave pranë Autoritetit Kontraktor. Lista e mostrave që duhet të paraqiten sipas
specifikimeve teknike të dhëna në DST, të jenë:
 NVR Kamera Bullet
 Kamera Dome e brendshme”.
III.1.2. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7 Formular për vërtetimin e kualifikimit/pjesëmarrjes
“Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 2.3. Kapaciteti teknik, gërmat “c, ç, i, j, k”,, është
kërkuar përkatësisht:
c) Ofertuesit duhet të paraqesin Çertifikatat EN ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013; BS OHSAS
18001:2007; EN ISO 14001:2004, ISO 20000-1:2011, të cilat duhet të jetë në të njëjtën fushë me
specifikën e mallrave që prokurohen.
ç) Autorizim nga prodhuesi për mallrat e ofruara.
i) Operatori ekonimik ofertues duhet të paraqesë katalogjet/ skedat teknike/ apo skicat ku të
dallohen qartë përputhja e të gjitha specifikimeve teknike të kërkuara me produktet e ofruara.
j) Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin mostra të cilat duhet të dorëzohen në ditën dhe orën e
hapjes së ofertave pranë Autoritetit Kontraktor. Lista e mostrave që duhet të paraqiten sipas
specifikimeve teknike të dhëna në DST, të jenë:
 NVR Kamera Bullet
 Kamera Dome e brendshme
k)Shtojca 10 ( Sasia dhe grafiku i lëvrimit) në DT, duhet të plotësohet rigorozisht nga ofertuesi për të
gjithë artikujt e përcaktuar në të. Te kjo tabelë, nga ofertuesi duhet të plotësohet:
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Emri i kompanisë prodhuese, Emërtimi i katalogut të artikullit/produktit, numri i referencës së
artikullit (kodi) nxjerrë nga manuali i prodhuesit, për arsye verifikimi nga ana e AK, që mostra e
sjellë të përputhet me specifikimet teknike të kërkuara“.
III.1.3. Në nenin 30 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat
ose shërbimet i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin
certifikata të lëshuara nga organe të pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar
ose ndërkombëtar. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të
kandidatit ose të ofertuesit”.
III.1.4. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet 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”.
Në nenin 27, pika 6 gërma “a”të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë
operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të
përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:
a)mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Mostrat duhet
të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit
kontraktor. Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë pas nënshkrimit të
kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo
gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me
kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të
anulimitdhe/ose
b) dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike;
dhe/ose
c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që
vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.
III.1.5. Referuar shtojcës 12 “Sasia dhe grafiku i lëvrimit”, të dokumenteve të procedurës së
prokurimit objekt ankimi, autoriteti kontraktor ka parashikuar furnizimin me paisje si më poshtë
vijon:
Sasia e mallit që kërkohet:
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Nr

Emertimi

Njesia

Sasisa

1

F.V. Kamera IP Dome 4 megapixel te brendeshme

cope

90

2

F.V. Kamera IP Bulle 4 megapixel te jashtme

cope

35

3

F.V. Netëork video recorder 16 Kanale

cope

2

4

F.V. Netëork video recorder 32 Kanale

cope

4

5

F.V. HDD PURPLE 4 TB

cope

10

6

F.V. Kabell RJ45-Cat 6 me Aksesore ndihmes

ml

6,000

7

F.V. Kanaline 20*20

ml

3,000

8

F.V. Tub

ml

500

9

F.V. Koka Rj - 45

cope

250

10

F.V. Kuti shperndarese per kamerat

cope

50

11

F.V. TV 21 "

cope

6

12

F.V. Rack 12"

cope

6

13

F.V. Sëitch POE 16 porta

cope

2

14

F.V. Sëitch POE 24 porta
F.V. Kompjuter desktop 21'' per rojen (Dual Core 2gb
ram, Hdd 320GB)

cope

4

cope

6

15

Shënim: Mirëmbajtja dhe shërbimi i mallrave do të përfshihet në çmimin e ofertuar nga
operatorët ekonomikë për 1 (një) vit.
Shënim:Të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar për të marrë pjesë në këtë procedurë
prokurimi janë të ftuar të kryejnë vizitë në ambjentet e godinave ku do të instalohen kamerat
ditën e Premte datë 28.10.2016 ora 10:00
Afati i furnizmit dhe instalimit të mallrave është: 20 ditë pas datës së lidhjes së kontratës”.
III.1.6. Në lidhje me kërkimin e operatorit ekonomik ankimues se dorëzimi i mostrave të produkteve
NVR Kamera Bullet; Kamera Dome e brendshme, të sipërcituar nuk është në proporcion me natyrën
e kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se në përcaktimin/apo vendosjen e kritereve
specifike, që në thelb konsiderohen si kritere fituese, për shkak të rëndësisë që kanë, ligjvënësi i ka
parashikuar kufizime autoriteteve kontraktore brenda diskrecionit që ka në përzgjedhjen e tyre. Në
këtë mënyrë, dispozitat e sipërpërmendura, urdhërojnë se përcaktimi i këtyre kritereve duhet të jetë:
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(i) në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe (ii) jodiskriminuese,
duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e
ofertuesve. Në interpretimin teleologjik (qëllimit) të dispozitës së sipërcituar, Komisioni i Prokurimit
Publik, gjykon se, qëllimi i vendosur nga ligjvënësi, është dhënia e mundësisë së autoritetit
kontraktor, i cili është përgjegjës për prokurimin e fondeve publike (referuar nenit 12 pika 1 të ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar” të kryerjes së verifikimeve
(egzaminim, inspektim, testim) të mostrave të dorëzuar nga autoriteti kontraktor, në rast se, këto të
fundit janë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor të pasqyruar në specifikimet teknike të
procedurës së prokurimit objekt ankimi. Ligjvënësi ka kufizuar të drejtën e autoritetit kontraktor mbi
vendosjen e kriterit të mësipërm të kualifikimit në respekt të parimit të proporcionalitetit, si një parim
gjithpërfshirës në ligjin e prokurimit publik, duke e lidhur vendosjen e kriterit strictu sensu me
rëndësinë që ka për vlerësimin e ofertës teknike. Sa më sipër, KPP gjykon se, në vlerësimin e
proporcionalitetit të kërkesës së autoritetit kontraktor mbi dorëzimin e mostrave për të gjithë
produktet duhet parë në intepretim të zgjeruar me rëndësinë që ka dorëzimi i mostrave me vlerësimin
e ofertës teknike. Në vlerësimin ligjor në rast se kërkesa e mësipërme e autoritetit kontraktor zë
peshën më të madhe, rëndësinë më të madhe, apo pa plotësimin e këtij kushti, autoriteti kontraktor
nuk mund të realizojë qëllimin e tij final në vlerësimin e ofertës teknike, KPP gjykon se duhet
intepretuar në tërësi neni 27 pika 6 i VKM 914/2014.
III.1.7. Në rastin konkret, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, synimi i autoritetit
kontraktor lidhet drejtpërdrejtë me verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të
produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me ato të kërkuara nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderi. Për vlerësimin e ofertës teknike nga operatorët ekonomikë,
Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor ka kërkuar një sërë
dokumentacioni, duke nisur nga dorëzimi i formatit të autorizimit të prodhuesit, certifikata që
vërtetojnë se prodhuesi i produkteve është i çertifikuar sipas standardit ndërkombëtar ISO,
katalogjet/ skedat teknike/ apo skicat e prodhuesit/prodhuesve, për produktet e kërkuara. Me anë
të dokumentacionit të mësipërm të kërkuar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti
kontraktor mund të investigojë, krahasojë në mënyrë të plotë mbi përputhshmërinë e produkteve
të ofruara më ato të kërkuara. Duke marrë shkas nga natyra e mallrave të cilat kërkohet dorëzim i
mostrave përkatëse nga ana e autoritetit kontraktor, KPP konstaton se, këto të fundit shfaqen në
cilësinë e produktit final dhe asnjëherë të lëndës së parë për përfitimin e produktit final e
njëherazi kontrolli më përpara (ex-ante) i përputhshmërisë së specifikimeve teknike me kërkesat
e autoritetit kontraktor shfaqet i vështirë për tu realizuar dhe synimi i autoritetit kontraktor
përmbushet edhe me anë të dokumentacionit të mësipërm të kërkuar nga ky i fundit (katalogjet/
skedat teknike/ apo skicat e prodhuesit/prodhuesve) me anë të cilave kontrollohet edhe
përputhshmëria e specifikimeve teknike të produkteve të ofruara. Sa më sipër, duke u nisur edhe
nga natyra e mallrave të kërkuar nga autoriteti kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon
se, kërkesa mbi dorëzimin e mostrës nuk është e rëndësishme për vlerësimin e ofertës teknike në
kuptim të nenit 27 pika 6 gërma “a” të VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, i ndryshuar.
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Në rastin konkret, KPP konstaton se, njësia e prokurimit ka argumentuar mbi rëndësinë e
vendosjes së kriterit të rëndësishëm si më poshtë vijon: “[...] autoriteti kontraktor është në të
drejtën e tij të bazuar në legjislacionin e prokurimit publik dhe aktet nënligjore të nxjerra në
zbatim të tij si më sipër cituar, për të kërkuar mostrat e mallrave objekt prokurimi, për
verifikimin e përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike, të cilat edhe këto nga ana tjetër
duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor[...]”. Gjithashtu, K.P.P. konstaton
se në asnjë rast autoriteti kontraktor nuk ka parashikuar dhe argumentuar se kërkesa e mësipërme
e kualifikimit luan një rol të rëndësishëm në vlerësimin e ofertës teknike.
III.1.8. Akoma më tej, KPP gjykon se, autoriteti kontraktor ka në dispozicion edhe momentin
procedurial të kontrollit të dytë pas lidhjes së kontratës të përputhshmërisë së produkteve të
furnizuara nga operatori ekonomik i kualifikuar, me ato të kërkuar nga autoriteti kontraktor.
Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron se, në bazë të nenit 62 “Detyrimet gjatë zbatimit të
kontratës” të LPP, autoriteti kontraktor ka një rol të posaçëm, për vetë cilësimin e tij ligjor, si
autoriteti me interes dhe përgjegjësi thelbësore për realizimin e suksesshëm të kontratës. KPP
sjell në vëmendje se, referuar rregullave të prokurimit publik, është pikërisht autoriteti kontraktor
ai që duhet të monitorojë zbatimin e kontratës, për t’u siguruar nëse cilësia e mallit do të jetë e
njëjtë me cilësinë dhe specifikimet teknike të premtuar në ofertë dhe të përcaktuar në kontratë.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e mësipërme e autoritetit kontraktor nuk është
proporcionale me objektin e procedurës së prokurimit, natyrën, përmasat e kontratës si edhe me
qëllimin e kërkuar nga vetë autoriteti kontraktor.
Sa më sipër, KPP gjykon se pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron dhe autoriteti
kontraktor duhet të bëjë modifikimet përkatëse duke hequr kriterin e mësipërm.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se kriteri g) Operatori ekonomik
duhet të lëshojnë një Deklaratë për periudhën e garancisë së pajisjeve (jo më pak se 1 vit), gjatë
së cilës ofertuesi do të sigurojë mirembajtjen dhe shërbimin e saj konform specifikimeve
teknike, duhet të modifikohet në g) Operatori ekonomik duhet të lëshojë një Deklaratë për
periudhën e garancisë së pajisjeve (jo më pak se 1 vit), Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit Shtojca 7 Formular për vërtetimin e Klasifikimit/pjesëmarrjes,
pika 2.3. Kapaciteti teknik, gërma “g” është kërkuar:
g) Operatori ekonomik duhet të lëshojë një Deklaratë për periudhën e garancisë së pajisjeve (jo
më pak se 1 vit), gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë mirëmbajtjen dhe shërbimin e saj konform
specifikimeve teknike.
III.2.2. Në dokumentat e tenderit Shtojca 10 Sasia dhe grafiku i lëvrimit është përcaktuar:
“[…]
Shënim: Mirëmbajtja dhe shërbimi i mallrave do të përfshihet në çmimin e ofertuar nga
operatorët ekonomikë për 1 (një) vit.
Shënim: Të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar për të marrë pjesë në këtë procedurë
prokurimi janë të ftuar të kryejnë vizitë në ambjentet e godinave ku do të instalohen kamerat
ditën e Premte datë 28.10.2016 ora 10:00
Afati i furnizmit dhe instalimit të mallrave është: 20 ditë pas datës së lidhjes së kontratës”.
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III.2.3. Në nenin 46, pika 1, gërma “b” e ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet 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”.
III.2.4. Operatori ekonomik në ankesën e tij pretendon duke argumentuar: […] Kërkesa juaj e
mësipërme është e palogjikshme dhe kontradiktore. Termat dhe kushtet e garancisë së mallrave
përcaktohen nga ana e prodhuesve të pajisjeve dhe nuk mund të ndryshohet si me dëshirën e
operatorit ekonomik ashtu si dhe me kërkesën e autoritetit kontraktor. Nga ana e AK nuk mund
të kërkohet mbulimi i garancisë për një vit dhe mirëmbajtja nga ana tjetër pasi këto kërkesa janë
krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra. Procedura e prokurimit e shpallur nga ana e autoritetit
tuaj është kërkesë për propozim”, mallra, në rast se nga ana juaj do të kërkohej mirëmbajtja e
pajisjeve, atëherë duhet të kishin proceduar “Kërkesë për propozim”, shërbime. Për më tepër në
specifikimet teknike të dhëna nga ana juaj nuk është dhënë asnjë term se çfarë do të përfshijë
mirëmbajtja dhe shërbimi. Në këto kushte kërkojmë ndryshimin e kërkesës mësipër:
Në se mirëmbajtja është e domosdoshme për AK atëherë duhet të jetë zë më vete në formularin e
çmimit dhe në TORS”.
III.2.5. Në kthimin e përgjigjes drejtuar operatorit ekonomik ankimues, autoriteti kontraktor
argumenton: “[…] AK është në të drejtën e tij ligjore që të kërkojë nga OE pjesëmarrës, garanci
lidhur me mallrat e ofruar si dhe mirëmbajtjen e tyre. Garancia e mallrave dhe sistemi në tërësi
minimalisht për një periudhë 1 (një) vit, është detyrim ligjor i përcaktuar në DST. Po ashtu në
shtojcën 10 “Sasia dhe grafiku i lëvrimit” përcaktohet Shënim: Mirëmbajtja dhe shërbimi i
mallrave do të përfshihet në çmimin e ofertuar nga operatorët ekonomikë për 1 (një) vit.
Sa i përket arsyetimit tuaj se kontrata që do të prokurohet duhet të ishte shërbim dhe jo mall,
sqarojmë se në nenin 3, pika 6 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, përcaktohet qartë se: “… Një kontratë publike që ka objekt furnizimin me mallra dhe
që përfshin në mënyrë dytësore edhe vendosjen dhe instalimin, vlerësohet si “kontratë publike
furnizimi”, nëse vlera e mallrave e tejkalon vlerën e vendosjes apo instalimit”.
III.2.6. Nga informacioni dhe dokumentacioni i paraqitur nga autoriteti kontraktor pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, konstatohet se, në procesverbalin e hartimit të dokumentave të
tenderit, nuk është argumentuar dhe nuk është arsyetuar përcaktimi dhe hartimi i një kriteri të
tillë.
III.2.7. Në dokumentat e tenderit të kësaj procedure prokurimi, neni 17 është përcaktuar:
Neni 17: Garancitë
17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit
dhe se ato trupëzojnë përmirsimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim kur
parashikohet ndryshe në kontratë.
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17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që egziston në
momentin kur rrisku kaloi tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij
momenti.
[…].
III.2.8. Në nenin 57 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, përcaktohet:
“ Njësia e prokurimit është përgjegjëse për:
- sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe
përgatitjen e regjistrit të parashikimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të
prokurimit publik;
- përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit (dhe justifikimin kur është rasti);
- përllogaritjen e fondit limit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të
posaçme;
- hartimin e urdhrit të prokurimit;
- përgatitjen e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme
që u bashkëlidhen atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe
specifikimet teknike, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme;
- hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore;
- administrimin e të gjitha procesverbaleve për dokumentet e tenderit dhe çdo dokument
tjetër, që lidhet me procedurat e përcaktimit të fituesit, duke përfshirë edhe
procesverbalet e mbledhjeve, kur është rasti;
- llogaritjen e çmimeve të shitjes së dokumenteve të tenderit që u jepen operatorëve
ekonomikë me kërkesë të tyre, kur është rasti:.
Ndërsa në nenin 61, po këtu përcaktohet se: “
1. Dokumentet e tenderit hartohen nga njësia e prokurimit në përputhje me këto rregulla dhe
me legjislacionin në fuqi. Në hartimin e dokumenteve të tenderit njësia e prokurimit duhet të
përdorë dokumentet standarde të tenderit.
[…]
Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen
dhe të dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e
tyre.
Dokumentet e tenderit nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e njësisë së prokurimit, që i kanë
hartuar ato”.
III.2.9. Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga sa më lart, vlerëson se kriteret për kualifikim
vendosen 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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Përcaktimi i autoritetit kontraktor, që gjatë një viti, operatori ekonomik duhet të lëshojë një
deklaratë për garancinë e pajisjeve, gjatë së cilës, ofertuesi do të sigurojë mirëmbajtjen dhe
shërbimin e saj konform specifikimeve teknike, është një përcaktim i pasaktë dhe konfuze, pasi,
nga njëra anë, periudha e garancisë së pajisjeve është një përcaktim i ligjshëm nga autoriteti
kontraktor për të garantuar dhe siguruar funksionalitetin normal të mallrave/produkteve për një
periudhë një vjeçare nga difekte që lidhen me prodhimin, fakt ky i pranuar edhe nga operatori
ekonomik ankimues. Nga ana tjetër, autoriteti kontraktor, kërkon gjatë kësaj periudhe garancie,
mirëmbajtjen e këtyre pajisje, kërkesë kjo krejt e kundërt nga kërkesa për garancinë, pasi
mirëmbajtja ka të bëjë me shërbimin periodik të mallrave/produkteve, shërbim ky i cili nuk ka të
bëjë me periudhën e garancisë së mallrave, dhe akoma më tëj që ka një kosto të caktuar dhe
rrjedhimisht duhet të ketë një zë më vetë në formularin e ofertës, si edhe duhet të jetë
përllogaritur në fondin limit të publikuar nga autoriteti kontraktor. Autoriteti kontraktor është në
të drejtën e tij që të kërkojë një periudhë të caktuar garancie për mallrat/produktet e ofruara, por
nuk mund të tejkalojë dhe ekzagjerojë kërkesat e tij, duke përfshirë një zë si mirëmbajtja, e cila
ka një kosto të caktuar në vetvete, që normalisht duhet të përfshihet në përllogaritjen e fondit
limit nga ana e autoritetit kontraktor, si edhe të shprehet e citohet në formularin e çmimit të
ofertës si edhe në specifikimet teknike, nëse në këtë kontratë do të përfshihet edhe shërbimi i
mirëmbajtjes.
Sqarojmë se, shërbimi i mirëmbajtjes, është një shërbim krejt më vete, me specifikat e tij, të cilat
duhet të jenë të përcaktuara dhe argumentuara qartë nga autoriteti kontraktor para publikimit të
procedurës së prokurimit, shërbim që është është krejt i ndryshëm me garancinë e mallrave
objekt prokurimi.
III.2.10. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor në
përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për kualifikim duhet të jetë i qartë dhe i saktë në mënyrë
që të mos krijojë konfuzion dhe paqartësi tek operatorët ekonomikë gjatë hartimit dhe përgatitjes
së ofertave, si edhe tek komisioni i vlerësimit të ofertave gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të
ofertave.
Konstatohet se kriteri i mësipërm, është i ekzagjeruar dhe jo në përpjesëtim me natyrën dhe
objektin e kontratës objekt shqyrtimi, si edhe jo në përputhje me specifikimet teknike dhe fondin
limit, duke patur parasysh që kriteret e veçanta për kualifikim bazuar në ligjin dhe rregullat e
prokurimit publik nuk duhet të jenë diskriminuese, por në përpjesëtim e të lidhura ngushtë me
aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.
Sa më sipër, KPP gjykon se pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron dhe autoriteti
kontraktor duhet të bëjë modifikimet përkatëse duke hequr kriterin e mësipërm në lidhje me
mirëmbajtjen dhe duke u kufizuar vetëm në periudhën e garancisë së mallrave.
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 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “B 360” sh.p.k. për procedurën e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me objekt: “Blerje dhe instalim i sistemit të
kamerave për sigurinë e objekteve të UPT ”, me nr. REF-55078-10-25-2016, me fond
limit 7.493.333 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 15.11.2016, nga
autoriteti kontraktor, Universiteti Politeknik i Tiranës”.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “B 360” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 2287 Protokolli,
Datë 11.11.2016
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