KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P 82/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-6372312-16-2016 me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike me roje private për depon nr.1,41-ish dhe depon
nr.2 Kovashicë për vitin 2017” me fond limit 5,418,927
lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën
30.01.2017, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës Bulqizë
sh.a

Ankimues:

“Safe” sh.p.k
Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga “Bernard Bilota”, Kulla
Hawai-Tower, Nr.17, Pazar 2, Kati 1 Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Ujësjellës Bulqizë sh.a
Lagjia “Minatori” Bulqizë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave Nr.914 datë 29.12.2014 “Për Rregullat e
Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 184, datë 17.03.2010, “Për Miratimin e
Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e
Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar;
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit,
dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur
ankesë në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas
ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës
së operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 16.12.2016 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me Nr.REF-63723-12-16-2016 me objekt: “Shërbimi
me roje private për depon nr.1,41-ish dhe depon nr.2, Koveshicë për vitin 2017”, me fond
limit 5,418,927 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 29.12.2016, nga
autoriteti kontraktor, Ujësjellësi sh.a Bulqizë.
II.2. Në datën 23.12.2016 operatori ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e kualifikimit si më poshtë:
1. Në shtojcën 6 të DST Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 3 AK kërkon: Vertetim
leshuar nga organet Tatimore per periudhen Janar-Dhjetor 2014, Janar-Dhjetor 2015
dhe Janar-Tetor 2016, me ane te cilit operatori ekonomik verteton se disponon cdo
muaj 18 punonjes. Kërkojmë nga AK të modifikojë kriterin e mësipërm në përputhje me
nenin 46 të LPP, pasi numri i punonjësve të kërkuar është i ekzagjeruar dhe kalon
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volumin e kontratës që prokurohet nga ana juaj. Duke ditur se, për realizimin e këtij
shërbimi kërkohen 9.4 roje, kërkesa juaj për 18 punonjës është e ekzagjeruar dhe
diskriminuese ashtu sic është edhe kërkesa e vërtetimit për periudhën Janar-Dhjetor
2014, Janar-Dhjetor 2015 dhe Janar-Tetor 2016. Këto kërkesa janë në kundërshtim me
nenet 1,2 dhe 46 të LPP për këto arsye kërkojmë modifikimin e tyre.
2. Në shtojcën 6 të DST Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 4 AK kërkon: Listpagesa
pagesat shoqeruar me Formularet e Deklarimit perkates per muajt Janar-Dhjetor
2014, Janar-Dhjetor 2015, Janar-Tetor 2016, per jo me pak se 18 punonjes perfshire
Drejtuesin teknik, per secilin muaj. Kërkojmë nga AK të modifikojë kriterin e mësipërm
në përputhje me nenin 46 të LPP pasi numri i punonjësve të kërkuar është i ekzagjeruar
dhe kalon volumin e kontratës që prokurohet nga ana juaj. Gjykojmë se, duke ditur se,
për realzimin e këtij shërbimi kërkohen 9.4 roje kërkesa juaj për 18 punonjës është e
ekzagjeruar dhe diskriminuese ashtu sic është edhe kërkesa e listpagesave për
periudhën Janar-Dhjetor 2014, Janar-Dhjetor 2015 dhe Janar-Tetor 2016. Këto
kërkesa janë në kundërshtim me nenet 1,2 dhe 46 të LPP për këto arsye kërkojmë
modifikimin e tyre.
3. Në shtojcën 6 të DST Kapaciteti ekonomik dhe finaciar pika 6 AK kërkon: Vertetim
leshuar nga Bashkia/Komuna me ane te se cilit, te vertetohet shlyerja e taksave per
vitin 2015-2016, per adresat ku ka ushtruar apo ushtron aktivitet sipas Ekstraktit
Historik leshuar nga QKR. (kjo per secilin lot). Kërkojmë nga AK të modifikojë
kriterin e mësipërm duke hequr vitin 2015. Kërkesa jonë bazohet në nenin 46 pika 3 e
LPP ku përcaktohet se “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që
të stimulojnë pjesmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në cdo rast të jenë sipas
përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik. Për sa më lart, kërkojmë modifikimin e
këtij kriteri në përputhje me rrgullat e miratira të prokurimit publik.
4. Në shtojcën 6 të DST Kapaciteti Teknik pika 4 AK kërkon: Operatori ekonomik duhet te
paraqese nje Vertetim leshuar jo me pare se tremuaj nga data e zhvillimit te tenderit (
2016 ), konform Ligjit Nr.75/2014 “Per sherbimin Privat te Sigurise Fizike”, Leshuar
nga Drejtoria e Policise se Qerkut DIBER, me ane te cilit te jepet informacion per:
 Numrin e punonjesve te sherbimit jo me pak 18 punonjes
 Jo me pak se 4 Operator te Qendres se Kontrollit( kjo per faktin se sherbimi ne
qendren e kontrollit duhet tejete 24 ore /24 , keshtu qe, ne baze te koeficentit te
perllogaritjes se nr te punonjesve bazuar ne kodin e punes nevojiten 4.74
punonjes per te mbuluar kete sherbim )
 Jo me pak se 1 grup te gatshëm ( jo me pak se 4 punonjes ne funksionin e grupit
te gatshem )
 Per pergjegjes sherbimi jo me pak se 2
 Jo me pak se 2 arme te gjata
 Jo me pak se 5 arme brezi per permbushjen e kesaj pike, do kerkohet edhe
dokumentacion qe verteton blerjen privatisht te armeve ( Autorizim, Kontrate
Shitblerje, Flete dalje, fature tatimore, balistiken e armeve dhe flete-hyrjen e
Drejtorise se Policise Qarkut Diber ) mosaraqitja e njerit nga keto dokumenta
perben kusht per skualifikim , kjo per faktin e paraqitjes se kostos se armes nga
operatoret ekonomik ne analizen e kostos se kerkuar
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Jo me pak se 4 radio dore
Jo me pak se 4 shkopinj gome
Jo me pak se 4 bombula gazi
Jo me pak se 4 dedektore elektronik
Jo me pak se 4 hekura lidhes
Per sa me siper te gjitha te jene te shoqeruara me fature tatimore te blerjes.
Nuk ka marre mase ndaj operatorit per vitin 2016 .
Ka shlyer detyrimet prane DPQ-Diber per vitin 2015-2016 .
Per sa me siper te gjitha te jene te shoqeruara me fature tatimore te blerjes.

- Qender kontrolli te shoqeruar me ( kontrate qeraje afati i se ciles duhet te mbuloje
kohen e kerkuar te sherbimit ose vertetim pronesie, emrat e operatoreve te qendres se
kontrollit minimumi kater punonjes dhe emrat e grupit te gatshem minimumi kater
punonjes te cilet te jene te siguruar dhe te Çertifikuar)
- Operatori ekonomik duhet te paraqese Certifikata e sherbimit per te pakten 18 punonjes
sherbimi leshuar nga Drejtoria e Policise Qarkut Diber.
Kërkojmë nga AK të modifikojë kriterin e mësipërm duke modifikuar ose hequr:
1. Të modifikojë numrin e punonjësve 18 i cili është i ekzagjeruar dhe në kundërshtim
me nenin 46 të LPP.
2. Heqjen e përgjegjësave të shërbimit. Kërkesa jonë bazohet në ligjin 75/2014
3. Heqjen e armëve të brezit ,kërkesa jonë bazohet në Urdhin e MPB nr.155 pika 3
gërma a.
4. Referuar numrit të vendrojeve duhen modifikuar dhe ulur në dy copë numri i
radiove të dorës
5. Referuar numrit të vendrojeve duhen modifikuar dhe ulur në dy copë numri i
shkopinjëve të gomës
6. Heqjen e bombulave të gazit pasi shërbimi që kërkohet është shpsf dhe jo zjarfikës.
7. Referuar numrit të vendrojeve duhen modifikuar dhe ulur në dy copë numri i
dedektorëve elekronikë
8. Referuar numrit të vendrojeve duhen modifikuar dhe ulur në dy copë numri i
hekurave lidhës
9. Heqjen e kërkesës (nuk ka marrë masë ndaj operatorit për vitin 2016) kjo kërkesë
është në kundështim me parimet themelore të LPP.
10. Heqjen e kërkesës Qendër Kontrolli të shoqëruar me (kontratë qeraje afati i së cilës
duhet të mbulojë kohën e kryerjes së shërbimit) kjo kërkesë është diskriminuese dhe
jashtë objektit të kontratës
11. Të modifikojë numrin e certifikatave 18 i cili është i ekzagjeruar dhe në
kundërshtim me nenin 46 të LPP.
5. Në shtojcën 6 të DST Kapaciteti teknik paragrafi poshtë pikës 4 AK kërkon : Operatori
Ekonomik duhet kete te pakten 10 punonjes sherbimi te trajnuar per te nderhyre ne rast
zjarri, te pajisur me certifikaten e trajnimit te MNZSH. Ne baze te ligjit nr 152/2015. (
Punonjesit per te cilet do paraqitet certificate trajnimi.
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Te jene dhe Punonjes te Certifikuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut DIBER ne rast
te kundert ky do te jete shkak per skualifikim). Kjo per faktin se Depot e ujit jane te nje
rendesie te vecante. Kërkojmë nga AK të heqë kriterin e mësipërm dhe ti përmbahet
objektit të kontratës që prokuron më saktë Ligjit 75/2014 “Për shërbimin privat të
sigurisë fizike” gjithashtu të azhornohet duke u njohur me disa vendime të KPP në
lidhje me rastet analoge. Për sa më sipër kërkojmë heqjen e këtij kriteri.
6. Në shtojcën 6 të DST Kapaciteti teknik paragrafi poshtë pikës 4 AK kërkon “Autorizim
(leje) për mbajtje dhe përdorimin e armës (sipas ligjit 75/2014 datë 10.07.2014) për të
paktën 18 punonjës shërbimi në qarkun Dibër lëshuar nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut Dibër. Kërkojmë nga AK të heqë kriterin e mësipërm, pasi është i ekzagjeruar si
nga numri i punonjësve, kjo referuar numrit të vendrojeve por edhe në kundështim të
plotë me dispozitat e ligjit 75/2014 si dhe udhëzimit të MPB nr.157 dhe kërkesave të
tyre.
7. Në shtojcën 6 të DST Kapaciteti teknik pika 7 AK kërkon: Operatori duhet te disponoje
jo me pak se 1 Sistem Radiokomunikimi te vertetuar me fatura tatimore dhe pagesat
perkatese.Kërkojmë nga AK të heqë kriterin e mësipërm së pari për faktin e thjeshtë se
cfarë nënkupton AK me sistem radiokomunikimi. Së dyti në momentin që ju si AK
kërkoni Autorizimin e AKEP dhe operatori ekonomik e plotëson këtë kërkesë, cdo kriter
tjetër si ky i mësipërmi nuk është gjë tjetër vetëm favorizim i një operatori të caktuar
dhe diskrimimin i të tjerëve, duke krijuar kushte për konkurencë të pandershme me
fondet publike.
II.3. Me shkresën nr.315 prot datë 30.12.2016 ankimuesi është vënë në dijeni lidhur me
refuzimin e ankesës nga ana e autoritetit kontraktor.
II.4. Në datën 05.01.2017 operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë në Komisionin e
Prokurimit Publik, me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës me nr.12 prot., datë 12.01.2017 protokolluar me tonën me nr.7/2 prot.,
datë 16.01.2017 autoriteti kontraktor ka dorëzuar informacionin e kërkuar pranë Komisionit të
Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit objekt ankimi
II.6. Në datën 18.01.2017 Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin KPP.15/2017 ka
vendosur:
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Safe” sh.p.k për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me Nr.REF-63723-12-16-2016 me
objekt: “Shërbimi me roje private për depon nr.1,41-ish dhe depon nr.2, Koveshicë për
vitin 2017”, me fond limit 5,418,927 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 29.12.2016, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellësi sh.a Bulqizë.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik
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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 “Safe” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
II.7. Në datën 24.01.2017 autoriteti kontraktor ka publikuar shtojcë për “Modifikimin e
dokumentave të tenderit me objekt “Shërbimi me roje private për depon nr.1,41-ish dhe depon
nr.2, Koveshicë për vitin 2017”, në të cilën ka zbatuar pjesërisht vendimin KPP 15/2017.
II.8. Me shkresën nr. 33 prot, datë 24.01.2017, protokolluar me tonën nr. 15/2 prot datë
26.01.2017, autoriteti kontraktor, Ujësjellës Kanalizime Bulqizë, njofton se ka zbatuar
vendimin K.P.P 15/2017 të Komisionit të Prokurimit Publik, për procedurën e prokurimit
“Kërkesë për Propozime”, me Nr.REF-63723-12-16-2016 me objekt: “Shërbimi me roje
private për depon nr.1,41-ish dhe depon nr.2, Koveshicë për vitin 2017”, me fond limit
5,418,927 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën 29.12.2016, nga autoriteti
kontraktor, Ujësjellësi sh.a Bulqizë.
II.9. Në datën 30.01.2017 me vendimin 15/3/2017, Komisioni i Prokurimit Publik pas
verifikimeve në sistemin e prokurimeve elektronike konstatoi se autoriteti kontraktor ka
zbatuar pjesërisht vendimin KPP 15/2017 dhe për këtë arsye ka vendosur mosheqjen e
pezullimit për procedurën e prokurimit objekt ankimi.
II.10. Në datën 27.01.2017 operatori ekonomik “Safe” sh.p.k. ka dorëzuar ankesë pranë
autoritetit kontraktor me pretendimet si më poshtë:
-

-

Shoqëria Safe sh.p.k u njoh në faqen zyrtare të APP me ndryshimet e bëra në DST-në e
procedurës së prokurimit publik pas marrjes nga ky AK të vendimit KPP15/2017.
Autoriteti kontraktor në datën 24.01.2017 ka publikuar në faqen zyrtare app.gov.al 2
shtojca me ndryshime, të cilat së pari: krijojnë konfuzion pasi nuk kuptohet se cila është
ajo që duhet të merret për bazë nga OE. Së dyti në këto shtojca vërehet se AK jo vetëm
nuk ka zbatuar vendimin KPP 15/2017 por ka shtuar në kundërshtim me LPP kritere të
tjera në DST duke treguar qartë nxitjen e konkurencës së pandershme, favorizimin e
dikujt dhe diskriminimin e OE të tjerë.
Në shtojcën 6 të DST Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 1 AK kërkonte: Një
certifikatë të gjendjes financiare të lëshuar nga një ose më shumë banka, ku të
vërtetohet se shoqëria ka likuiditete në një vlerë jo më të vogël se 10 % e fondit limit.
Ndërkohë në datë 24.10.2017 në shtojcat e publikuara pa asnjë arsye ligjore dhe në
kundërshtim me rregullat e miratuara të prokurimit publik AK modifikon kriterin si më
poshtë: Një certifikatë të gjendjes financiare të lëshuar nga një ose më shumë banka, ku
të vërtetohet se shoqëria ka likuiditete në një vlerë jo më të vogël se 10% e fondit limit.
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-

-

Lëshuar jo më parë se 5 ditë nga hapja e ofertave. Kërkojmë nga AK të korigjojë
shkeljen e mësipërme duke hequr kërkesat shtesë të vendosura në këtë kriter në
përputhje me LPP.
Në shtojcën 6 të DST Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 4 dhe 5 AK në
kundërshtim me cfare i është urdhëruar nga KPP në vendimin 15/2017 ka modifikuar
kriteret përkatësisht: Vertetim leshuar nga organet Tatimore per periudhen, JanarDhjetor 2015 dhe Janar-Dhjetor 2016, me ane te cilit operatori ekonomik verteton se
disponon cdo muaj 12 punonjes sherbimi plus Drejtuesin Teknik dhe Administratorin.
Listpagesat shoqeruar me Formularet e Deklarimit perkates per muajt, Janar-Dhjetor
2015, Janar-Dhjetor 2016 per jo me pak se 12 punonjes sherbimi, te cilet duhet te jene
te Çertifikuar nga DPQ Diber plus Drejtuesin Teknik dhe Administratorin, per secilin
muaj.
Kërkojmë nga AK të modifikojë krieret e mësipërme përkatësisht numrin e punonjësve
në proporcion të drejtë me volumin e kontratës, kjo kërkesë në përputhje me vendimin
KPP 15/2017. Gjithashtu ju kërkojmë të hiqet nga kriteri i pikës 5 shprehja duhet të
jenë të certifikuar nga DPQ Dibër pasi kërkesa për numrin e punonjësve të siguruar të
shoqërisë nuk është e lidhur ngushtë detyrimisht me punonjësit e certifikuar nga DPQ
Dibër si dhe është një shprehje e shtuar nga ju pa ansjë arsye ligjore dhe në
kundërshtim me rregullat e prokurimit publik.
Në shtojcën 6 të DST “Kapaciteti teknik pika 4 AK në kundërshtim me vendimin KPP
kërkon: Operatori ekonomik duhet te paraqese nje Vertetim leshuar jo me pare se tre
muaj nga data e zhvillimit te tenderit (2016 ), konform Ligjit Nr.75/2014 “Per
sherbimin Privat te Sigurise Fizike”, Leshuar nga Drejtoria e Policise se Qerkut
DIBER, me ane te cilit te jepet informacion per:
 Numrin e punonjesve te sherbimit jo me pak 12 punonjes te Çertifikuar
shoqeruar me listen emrore.
 Jo me pak se 4 Operator te Qendres se Kontrollit dhe emrat e tyre ( kjo per
faktin se sherbimi ne qendren e kontrollit duhet te jete 24 ore /24 , keshtu qe ne
baze te koeficentit te perllogaritjes se nr te punonjesve bazuar ne kodin e punes
nevojiten 4 punonjes per te mbuluar kete sherbim )
 Grup te gateshme ( jo me pak se 3 punonjes sherbimi te Çertifikuar dhe emrat e
tyre, ne funksionin e grupit te gatshem )
 Per pergjegjes sherbimi jo me pak se 2
 Jo me pak se 2 arme te gjata. per permbushjen e kesaj pike, do kerkohet edhe
dokumentacioni qe verteton blerjen privatisht te armeve (Autorizim, Kontrate
Shit-blerje, Flete dalje, fature tatimore, balistiken e armeve dhe flete-hyrjen e
Drejtorise se Policise Qarkut Diber), mosaraqitja e njerit nga këto dokumenta
perben kusht per skualifikim, kjo per faktin e paraqitjes se kostos se armes nga
operatoret ekonomik ne analizen e kostos se kerkuar.





Jo me pak se 2 radio dore
Jo me pak se 2 shkopinj gome
Jo me pak se 2 hekura lidhes
Per sa me siper te gjitha te jene te shoqeruara me fature tatimore te blerjes
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Nuk ka marre mase ndaj operatorit per vitin 2016
Ka shlyer detyrimet prane DPQ-Diber per vitin 2016

Qender kontrolli; te shoqeruar me (kontrate qeraje afati i se ciles duhet te mbuloje
kohen e kerkuar te sherbimit dhe vetetim pronesie , emrat e operatoreve te qendres
se kontrollit minimumi kater punonjes dhe emrat grupit te gatshem minimumi tre
punonjes te cilet te jene te siguruar dhe te Çertifikuar )
Kërkojmë nga AK të modifikojë kriterin e mësipërm duke ulur numrin e punonjësve
të certifikuar në 9.4 në përputhje me vendimin e KPP 15/2017 dhe me nevojat reale
për zbatimin e kësaj kontrate si dhe heqjen e kërkesave fletë dalje apo fletë hyrje të
armëve gjë që është në kundërshtim me qëndrimet e mbajtuara nga KPP për armët
duke ditur që ju vetë si AK kërkon që në vërtetimin e DPQ Dibër të pasqyrohen
armët që ka një shoqëri në pronësi nëse ky kriter përmbushet nga një OE i caktuar
kërkesat për fletë hyrje apo fletë dalje janë totalisht absurde dhe jo ligjore në
gjykimin tonë posedimi i armëve vërtetohet nga kontratat ligjore dhe faturat
tatimore, si dhe nga organi kompetent pra DPQ dhe jo nga fletë hyrjet apo fletë
daljet. Gjithashtu ju kërkojmë të modifikohet shprehja “kontratë qeraje afati i së
cilës duhet të mbulojë kohën e kërkuar të shërbimit dhe vërtetim pronësise” duke
vendosur fjalën ose pasi OE ose e ka me kontratë qeraje ambientin ose me vërtetim
pronësie me dy statuese gjykojmë se është e pamundur. Nuk dimë nëse AK ka më
shumë njohuri dhe njeh subjekte që një ambien e kanë dhe me kontratë qeraje dhe
me vërtetim pronësie.
- Në shtojcën 6 të DST Kapaciteti Teknik poshtë pikës 4 AK ka shtuar në kundështim me
LPP dhe pa asnjë arsye ligjore kërkesën e mëposhtme, e cila nuk ishte pjesë e DST
fillestare të kësaj procedure. Dëshmi Aftësimi për mbajtjen dhe përdorimin e armës
(sipas ligjit 75/2014 datë 10.07.2014 për të paktën 12 punonjës Shërbimi të certifikuar
nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Dibër. Kërkojmë nga AK heqjen e këtij kriteri duke
zbatuar vendimin 15/2017 të KPP.
- Në shtojcën 6 të DST Kapaciteti teknik pika 6 pas ndryshimeve të bëra mbas vendimit
KPP 15/2017 AK në kundërshtim me këtë vendim dhe LPP këkron: Operatori duhet të
disponojë jo më pak se 1 Sistem Radikomunikimi të vërtetuar me fatura tatimore dhe
pagesat përkatëse. Kërkojmë nga AK të heqë kriterin e mësipërm dhe të zbatojë
vendimin KPP 15/2017.
II.11. Në datën 30.01.2017 me shkresën nr. 38 prot, operatori ekonomik ankimues “Safe”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.12. Në datën 30.01.2017 autoriteti kontraktor ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës
së prokurimit përkatësisht me hapjen e ofertave.
II.13. Në datën 07.02.2017 pala ankimuese “Safe” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
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III
Komisioni i Prokurimit Publik
Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe
pasi diskutoi çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k, se “Në shtojcën 6
të DST Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 1 AK kërkonte: Një certifikatë të gjendjes
financiare të lëshuar nga një ose më shumë banka, ku të vërtetohet se shoqëria ka likuiditete në
një vlerë jo më të vogël se 10 % e fondit limit. Ndërkohë në datë 24.10.2017 në shtojcat e
publikuara pa asnjë arsye ligjore dhe në kundërshtim me rregullat e miratuara të prokurimit
publik AK modifikon kriterin si më poshtë: Një certifikatë të gjendjes financiare të lëshuar nga
një ose më shumë banka ku të vërtetohet se shoqëria ka likuiditete në një vlerë jo më të vogël se
10% e fondit limit. Lëshuar jo më parë se 5 ditë nga hapja e ofertave. Kërkojmë nga AK të
korigjojë shkeljen e mësipërme duke hequr kërkesat shtesë të vendosura në këtë kriter në
përputhje me LPP”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pika 3 “Kapaciteti ekonomik dhe
finaciar” të dokumentave të procdurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më
poshtë vijon:
-

Nje çertifikate te gjendjes financiare te leshuar nga nje ose me shume banka ku te
vertetohet se shoqeria ka likuiditete ne nje vlere jo me te vogel se 10 % e fondit limit.

III.1.2. Në shtojcën “Modifikim i dokumentat e tenderit” të publikuar nga autoriteti kontraktor
më datë 24.01.2017 kriteri i mësipërm modifikohet si më poshtë:
1. Nje çertifikate te gjendjes financiare te leshuar nga nje ose me shume banka ku te
vertetohet se shoqeria ka likuiditete ne nje vlere jo me te vogel se 10 % e fondit limit.
Leshuar jo me pare se 5 dite nga hapja e Qfertave.
Referuar sa më sipër, lidhur me shtimin e kriterit “Nje çertifikate te gjendjes financiare te leshuar
nga nje ose me shume banka ku te vertetohet se shoqeria ka likuiditete ne nje vlere jo me te vogel
se 10 % e fondit limit. Leshuar jo me pare se 5 dite nga hapja e Qfertave”, Komisioni gjykon se
pjesa e kriterit, “Leshuar jo me pare se 5 dite nga hapja e Qfertave”, duhet të hiqet pasi nuk ka
qenë pjesë e kriterit në momentin e publikimit të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi dhe as objekt shqyrtimi në vendimin KPP 15/2017.
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Autoriteti kontraktor duhet të kryente së pari modifikimin e dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi sipas konstatimeve në vendimin KPP 15/2017, vetëm për ato kritere që
ishin objekt shqyrtimi në këtë vendim. Ndërsa lidhur me kriteret e tjera të cilat nuk kanë qenë
objekt ankimi nëse autoriteti kontraktor do të modifikonte ndonjë prej tyre qoftë edhe me
inisiativën e vet, duhet ta bënte nëpërmjet publikimit të një shtojce tjetër në mënyrë që ti jepte
hapësirë të gjithë operatorëve ekonomikë të interesuar për këtë procedurë të ushtronin të drejtën e
ankimit në përputhje me nenin 63 të LPP kjo edhe në kuptim e në zbatim të nenit 42, pika të LPP
që parashikon se “Autoriteti kontraktor, përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e
ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ... mund të bëjë ndryshime në dokumentet e
tenderit përmes një shtojce.”
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k se “Në shtojcën 6
të DST Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 4 dhe 5 AK në kundërshtim me cfare i është
urdhëruar nga KPP në vendimin 15/2017 ka modifikuar kriteret përkatësisht: Vertetim
leshuar nga organet Tatimore per periudhen , Janar-Dhjetor 2015 dhe Janar-Dhjetor 2016,
me ane te cilit operatori ekonomik verteton se disponon cdo muaj 12 punonjes sherbimi plus
Drejtuesin Teknik dhe Administratorin. Listpagesat shoqeruar me Formularet e Deklarimit
perkates per muajt Janar-Dhjetor 2015, Janar-Dhjetor 2016 per jo me pak se 12 punonjes
sherbimi te cilet duhet te jene te Çertifikuar nga DPQ Diber plus Drejtuesin Teknik dhe
Administratorin, per secilin muaj. Kërkojmë nga AK të modifikojë krieret e mësipërme
përkatësisht numrin e punonjësve në proporcion të drejtë me volumin e kontratës kjo kërkesë
në përputhje me vendimin KPP 15/2017. Gjithashtu ju kërkojmë të hiqet nga kriteri i pikës 5
shprehja duhet të jenë të certifikuar nga DPQ Dibër pasi kërkesa për numrin e punonjësve të
siguruar të shoqërisë nuk është e lidhur ngushtë detyrimisht me punonjësit e certifikuar nga
DPQ Dibër si dhe është një shprehje e shtuar nga ju pa ansjë arsye ligjore dhe në kundërshtim
me rregullat e prokurimit publik.
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 3 “Kapaciteti ekonomik dhe
finaciar” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
1. Vertetim leshuar nga organet Tatimore per periudhen Janar-Dhjetor 2014, JanarDhjetor 2015 dhe Janar-Tetor 2016, me ane te cilit operatori ekonomik verteton se
disponon cdo muaj 18 punonjes.
2. Listpagesa pagesat shoqeruar me Formularet e Deklarimit perkates per muajtJanarDhjetor 2014,Janar-Dhjetor 2015,Janar-Tetor 2016 per jo me pak se 18punonjes
perfshire Drejtuesin teknik, per secilin muaj.
III.2.2. Në shtojcën “Modifikim i dokumentat e tenderit” të publikuar nga autoriteti kontraktor
më datë 24.01.2017 kriteri i mësipërm modifikohet si më poshtë:
1. Vertetim leshuar nga organet Tatimore per periudhen , Janar-Dhjetor 2015 dhe
Janar-Dhjetor 2016, me ane te cilit operatori ekonomik verteton se disponon cdo muaj
12 punonjes sherbimi plus Drejtuesin Teknik dhe Administratorin.
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2. Listpagesat shoqeruar me Formularet e Deklarimit perkates per muajt, Janar-Dhjetor
2015,Janar-Dhjetor 2016 per jo me pak se 12 punonjes sherbimi te cilet duhet te jene te
Çertifikuar nga DPQ Diber plus Drejtuesin Teknik dhe Administratorin, per secilin
muaj.
III.2.3. Me vendimin KPP 15/2017 Komisioni i Prokurimit Pubik lidhur me këtë kriter është
shprehur se: Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e
autoritetit kontraktor në kriterin e vecantë të kualifikimit për vërtetimin e lëshuar nga leshuar
nga organet Tatimore per periudhen Janar-Dhjetor 2014, Janar-Dhjetor 2015 dhe Janar-Tetor
2016, me ane te cilit të provohet se operatori ekonomik disponon cdo muaj 18 punonjes si dhe
Listpagesat shoqeruar me Formularet e Deklarimit perkates per muajt Janar-Dhjetor 2014,
Janar-Dhjetor 2015, Janar-Tetor 2016 per jo me pak se 18 punonjes perfshire Drejtuesin
teknik, per secilin muaj, është jopropocionale me objektin e prokurimit, pasi e tejkalon volumin
dhe përmasat e kontratës që prokurohet, në kushtet kur vetë autoriteti kontraktor ka
parashikuar shprehimisht në dokumentat e tenderit se për realizmin e këtij shërbimi nevojiten
në total 9.4 punonjës shërbimi për dy vendroje me tre turne.
Numri i punonjësve të shërbimit i përcaktuar në kriteret e vecanta të kualifikimit është i
ekzagjeruar joproporcional me objektin e prokurimit, dhe ndikon në uljen e konkurencës
ndërmjet operatorëve ekonomikë si dhe bie ndesh me frymën e ligjit, i cili parashikon se
kriteret për kualifikimin duhet të hartohen në atë mënyrë që të stimulojnë pjesmarrjen e
biznesit të vogël. Për autoritetin është e rëndësishme të vërtetohet se operatori ekonomik
disponon kapacitete teknike (në rastin konkret punonjës shërbimi), mjaftueshëm, sa të jetë në
gjendje të realizojë objektin e prokurimit dhe për këtë arsye, KPP gjykon se autoriteti
kontraktor duhet të marrë masa për modifikimin e kriterit.
III.2.4. Referuar sa më sipër, Komisioni gjykon se autoriteteti kontraktor nuk ka kryer
modifikimin e kriterit në përputhje me konstatimet në vendimin KPP 15/2017 pasi në të
Komisioni është shprehur qartësisht se numri i punonjësve të kërkuar në vërtetimin e policisë si
dhe në listpagesat e shoqërisë duhet të jetë në përputhje me nevojat reale të autoritetit
kontraktor për realizimin e objektit të prokurimit. Në rastin konkret numri real i punonjësve që
i nevojiten autoritetit kontraktor është 9.4 punonjës. Ndërkohë autoriteti kontraktor pas
modifikimit të kriterit ka përcaktuar 12 numrin e punonjësve, numër i cili është sërish
joproporcional me objektin e prokurimit.
Gjithashtu sa i takon shtimit të kriterit “Listpagesat shoqeruar me Formularet e Deklarimit
perkates per muajt, Janar-Dhjetor 2015,Janar-Dhjetor 2016 per jo me pak se 12 punonjes
sherbimi te cilet duhet te jene te Çertifikuar nga DPQ Diber, Komisioni gjykon se pjesa e
kriterit, të jenë të certifikuar nga DPQ Dibër, duhet të hiqet pasi nuk ka qenë pjesë e kriterit në
momentin e publikimit të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi dhe as
objekt shqyrtimi në vendimin KPP 15/2017.
Autoriteti kontraktor duhet të kryente së pari modifikimin e dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi sipas konstatimeve në vendimin KPP 15/2017, vetëm për ato kritere që
ishin objekt shqyrtimi në këtë vendim. Ndërsa lidhur me kriteret e tjera të cilat nuk kanë qenë
objekt ankimi nëse autoriteti kontraktor do të modifikonte ndonjë prej tyre qoftë edhe me
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inisiativën e vet duhet ta bënte nëpërmjet publikimit të një shtojce tjetër në mënyrë që ti jepte
hapësirë të gjithë operatorëve ekonomikë të interesuar për këtë procedurë të ushtronin të drejtën e
ankimit në përputhje me nenin 63 të LPP kjo edhe në kuptim e në zbatim të nenit 42, pika të LPP
që parashikon se “Autoriteti kontraktor, përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e
ofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ... mund të bëjë ndryshime në dokumentet e
tenderit përmes një shtojce.”
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3.. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Safe” sh.pk se Operatori
ekonomik duhet te paraqese nje Vertetim leshuar jo me pare se tre muaj nga data e zhvillimit te
tenderit (2016 ), konform Ligjit Nr.75/2014 “Per sherbimin Privat te Sigurise Fizike”, Leshuar
nga Drejtoria e Policise se Qerkut DIBER, me ane te cilit te jepet informacion per:
 Numrin e punonjesve te sherbimit jo me pak 12 punonjes te Çertifikuar
shoqeruar me listen emrore.
 Jo me pak se 4 Operator te Qendres se Kontrollit dhe emrat e tyre ( kjo per
faktin se sherbimi ne qendren e kontrollit duhet te jete 24 ore /24 , keshtu qe ne
baze te koeficentit te perllogaritjes se nr te punonjesve bazuar ne kodin e punes
nevojiten 4 punonjes per te mbuluar kete sherbim )
 Grup te gateshme ( jo me pak se 3 punonjes sherbimi te Çertifikuar dhe emrat e
tyre, ne funksionin e grupit te gatshem )
 Per pergjegjes sherbimi jo me pak se 2
 Jo me pak se 2 arme te gjata. per permbushjen e kesaj pike, do kerkohet edhe
dokumentacioni qe verteton blerjen privatisht te armeve (Autorizim, Kontrate
Shit-blerje, Flete dalje, fature tatimore, balistiken e armeve dhe flete-hyrjen e
Drejtorise se Policise Qarkut Diber), mosaraqitja e njerit nga këto dokumenta
perben kusht per skualifikim, kjo per faktin e paraqitjes se kostos se armes nga
operatoret ekonomik ne analizen e kostos se kerkuar.







Jo me pak se 2 radio dore
Jo me pak se 2 shkopinj gome
Jo me pak se 2 hekura lidhes
Per sa me siper te gjitha te jene te shoqeruara me fature tatimore te blerjes
Nuk ka marre mase ndaj operatorit per vitin 2016
Ka shlyer detyrimet prane DPQ-Diber per vitin 2016

Qender kontrolli; te shoqeruar me (kontrate qeraje afati i se ciles duhet te mbuloje kohen e
kerkuar te sherbimit dhe vetetim pronesie , emrat e operatoreve te qendres se kontrollit
minimumi kater punonjes dhe emrat grupit te gatshem minimumi tre punonjes te cilet te jene te
siguruar dhe te Çertifikuar )
Kërkojmë nga AK të modifikojë kriterin e mësipërm duke ulur numrin e punonjësve të
certifikuar në 9.4 në përputhje me vendimin e KPP 15/2017 dhe me nevojat reale për zbatimin
e kësaj kontrate si dhe heqjen e kërkesave fletë dalje apo fletë hyrje të armëve gjë që është në
kundërshtim me qëndrimet e mbajtuara nga KPP për armët duke ditur që ju vetë si AK kërkon
që në vërtetimin e DPQ Dibër të pasqyrohen armët që ka një shoqëri në pronësi nëse ky kriter
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përmbushet nga një OE i caktuar kërkesat për fletë hyrje apo fletë dalje janë totalisht absurde
dhe jo ligjore në gjykimin tonë posedimi i armëve vërtetohet nga kontratat ligjore dhe faturat
tatimore, si dhe nga organi kompetent pra DPQ dhe jo nga fletë hyrjet apo fletë daljet.
Gjithashtu ju kërkojmë të modifikohet shprehja “kontratë qeraje afati i së cilës duhet të
mbulojë kohën e kërkuar të shërbimit dhe vërtetim pronësise” duke vendosur fjalën ose pasi
OE ose e ka me kontratë qeraje ambientin ose me vërtetim pronësie me dy statuese gjykojmë se
është e pamundur. Nuk dimë nëse AK ka më shumë njohuri dhe njeh subjekte që një ambient e
kanë dhe me kontratë qeraje dhe me vërtetim pronësie” Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se,
III.3.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 4 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
1. Operatori ekonomik duhet te paraqese nje Vertetim, leshuar jo me pare se tre muaj nga
data e zhvillimit te tenderit ( 2016 ) , konform Ligjit Nr.75/2014 “Per sherbimin Privat
te Sigurise Fizike”, Leshuar nga Drejtoria e Policise se Qerkut DIBER, me ane te cilit
te jepet informacion per:
 Numrin e punonjesve te sherbimit jo me pak 18 punonjes
 Jo me pak se 4 Operator te Qendres se Kontrollit( kjo per faktin se sherbimi ne
qendren e kontrollit duhet tejete 24 ore /24 , keshtuqe ne baze te koeficentit te
perllogaritjes se nr te punonjesve bazuar ne Kodin e Punes nevojiten 4.74
punonjes per te mbuluar kete sherbim )
 Jo me pak se 1 grup te gatshëm ( jo me pak se 4 punonjes ne funksionin e grupit
te gatshem )
 Per pergjegjes sherbimi jo me pak se 2
 Jo me pak se 2 arme te gjata
 Jo me pak se 5 arme brezi per permbushjen e kesaj pike, do kerkohet edhe
dokumentacioni qe verteton blerjen privatisht te armeve ( Autorizim, Kontrate
Shitblerje, Flete dalje, fature tatimore, balistiken e armeve dhe flete-hyrjen e
Drejtorise se Policise Qarkut Diber ) mosparaqitja e njerit nga keto dokumenta
perben kusht per skualifikim, kjo per faktin e paraqitjes se kostos se armes nga
operatoret ekonomik ne analizen e kostos se kerkuar.










Jo me pak se 4 radio dore
Jo me pak se 4 shkopinj gome
Jo me pak se 4 bombula gazi
Jo me pak se 4 dedektore elektronik.
Jo me pak se 4 hekura lidhes .
Per sa me siper te gjitha te jene te shoqeruara me fature tatimore te blerjes.
Nuk ka marre mase ndaj operatorit per vitin 2016 .
Ka shlyer detyrimet prane DPQ-Diber per vitin 2015-2016 .
Per sa me siper te gjitha te jene te shoqeruara me fature tatimore te blerjes.
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-

Qender kontrolli; te shoqeruar me ( kontrate qeraje afati i se ciles duhet te mbuloje
kohen e kerkuar te sherbimit ose vertetim pronesie , emrat e operatoreve te qendres se
kontrollit minimumi kater punonjes dhe emrat e grupit te gatshem, minimumi kater
punonjes, te cilet te jene te siguruar dhe te Çertifikuar )

Operatori ekonomik duhet te paraqese Certifikatat e sherbimit per te pakten 18 punonjes
sherbimi, leshuar nga Drejtoria e Policise Qarkut Diber.
III.3.2. Në shtojcën “Modifikim i dokumentat e tenderit” të publikuar nga autoriteti kontraktor
më datë 24.01.2017 kriteri i mësipërm modifikohet si më poshtë:
Operatori ekonomik duhet te paraqese nje Vertetim, leshuar jo me pare se tre muaj nga data e
zhvillimit te tenderit (2016 ) , konform Ligjit Nr.75/2014 “Per Sherbimin Privat te Sigurise
Fizike”, Leshuar nga Drejtoria e Policise se Qerkut DIBER, me ane te të cilit te jepet
informacion per:
 Numrin e punonjesve te sherbimit jo me pak 12 punonjes te Çertifikuar
shoqeruar me listen emerore.
 Jo me pak se 4 Operator te Qendres se Kontrollit dhe emrat e tyre ( kjo per
faktin se sherbimi ne qendren e kontrollit duhet te jete 24 ore /24 , keshtu qe ne
baze te koeficentit te perllogaritjes se nr te punonjesve bazuar ne kodin e punes
nevojiten 4. punonjes per te mbuluar kete sherbim )
 Grup te gatshëm ( jo me pak se 3 punonjes sherbimi te Çertifikuar dhe emrat e
tyre, ne funksionin e grupit te gatshem )
 Per pergjegjessherbimijo me pak se 2
 Jo me pak se 2 arme te gjata. Per permbushjen e kesaj pike, do kerkohet dhe
dokumentacioni qe verteton blerjen privatisht te armeve (Autorzim, Kontrate
Shit-blerje, Flete dalje, fature tatimore, balistiken e armeve dhe flete-hyrjen e
Drejtorise se Policise Qarkut Diber) mosaraqitja e njerit nga keto dokumenta
perben kusht per skualifikim, kjo per faktin e paraqitjes se kostos se armes nga
operatoret ekonomik ne analizen e kostos se kerkuar.
 Jo me pak se 2 radio dore
 Jo me pak se 2 shkopinj gome
 Jo me pak se 2 hekura lidhes
 Per sa me siper te gjitha te jene te shoqeruara me fature tatimore te blerjes.
 Nuk ka marre mase ndaj operatorit per vitin 2016 .
 Ka shlyer detyrimet prane DPQ-Diber per vitin 2016 .
Qender kontrolli; te shoqeruar me ( kontrate qeraje afati i se ciles duhet te mbuloje
kohen e kerkuar te sherbimit dhe vertetim pronesie , emrat e operatoreve te qendres
se kontrollit minimumi kater punonjes dhe emrat grupit te gatshem minimumi tre
punonjes te cilet te jene te siguruar dhe te Çertifikuar )
III.3.3. Me vendimin KPP 15/2017 Komisioni i Prokurimit Pubik lidhur me këtë kriter është
shprehur se: Referuar sa më sipër Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor në përcaktimin e
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kritereve të vecanta të kualifikimit duhet të mbajë parasysh volumin dhe përmasat e kontratës.
Në rastin konkret, Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor sipas arsyetimit më lart në pikën
III.1 e në vijim duhet të modifikojë kriterin e vecantë të kualifikimit lidhur me numrin e
punonjësve të shërbimit duke e përcaktuar atë në përputhje me nevojat konkrete dhe reale për
realizimin me sukses të shërbimit.
Referuar sa më sipër, Komisioni gjykon se autoriteteti kontraktor nuk ka kryer modifikimin e
kriterit në përputhje me konstatimet në vendimin KPP 15/2017 pasi, Komisioni është shprehur
qartësisht se numri i punonjësve të kërkuar në vërtetimin e policisë si dhe në listpagesat e
shoqërisë duhet të jetë në përputhje me nevojat reale të autoritetit kontraktor për realizimin e
objektit të prokurimit. Në rastin konkret numri real i punonjësve që i nevojiten autoritetit
kontraktor është 9.4 punonjës. Ndërkohë autoriteti kontraktor pas modifikimit të kriterit ka
përcaktuar 12 numrin e punonjësve, numër i cili është sërish joproporcional me objektin e
prokurimit.
Lidhur me kërkesën e ankimuesit për heqjen e kriterit për fletë hyrjen dhe fletë daljen ky
pretendim nuk ka qenë objekt ankimi në vendimin KPP 15/2017 dhe as nuk ka pësuar
ndryshime në formulim cka do të thotë që ankimuesi është jashtë afatit të lejuar ligjor për të
kërkuar heqjen apo modifikimin e tij. Ndërsa sa i takon pretendimit të ankimuesit për
saktësimin e kriterit për qendrën e kontrollit në mënyrë që kjo e fundit të jetë ose me qera ose
në pronësi, Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për modifikimin e
kriterit, duke kërkuar vërtetimin e disponimit të qendrës së kontrollit, në njërën nga mënyrat e
parashikuara në ligj, pra ose me qera ose në pronësi dhe jo të dyja njëkohësisht.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron pjesërisht.
III.4. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Safe” sh.p.k se “Në shtojcën 6 të DST Kapaciteti
Teknik poshtë pikës 4 AK ka shtuar në kundështim me LPP dhe pa asnjë arsye ligjore kërkesën
e mëposhtme e cila nuk ishte pjesë e DST fillestare të kësaj procedure. Dëshmi Aftësimi për
mbajtjen dhe përdorimin e armës (sipas ligjit 75/2014 datë 10.07.2014 për të paktën 12
punonjës Shërbimi të certifikuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Dibër. Kërkojmë nga AK
heqjen e këtij kriteri duke zbatuar vendimin 15/2017 të KPP”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se,
III.4.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” “Kapaciteti Teknik” të dokumentave
të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Autorizim( leje ) per mbajtje dhe perdorimin e armes ( sipas ligjit 75/2014 date
10.07.2014 ) per te pakten 18 punonjes sherbimi ne qarkun Diber leshuar nga
Drejtoria e Policise se Qarkut Diber .

III.4.2. Në shtojcën “Modifikim i dokumentat e tenderit” të publikuar nga autoriteti kontraktor
më datë 24.01.2017 kriteri i mësipërm modifikohet si më poshtë:
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DESHMI-AFTESIMI per mbajtjen dhe perdorimin e armes ( sipas ligjit 75/2014 date
10.07.2014) per te pakten 12 punonjes Sherbimi, te Çertifikuar ne Drejtoria e Policise se
Qarkut Diber .
III.4.3. Lidhur me kriterin sa më sipër Autorizim (leje) për mbajtje dhe përdorim e armës
Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin 15/2017 është shprehur se: Kërkesa e autoritetit
kontraktor për leje per mbajtje dhe perdorimin e armes nuk është parashikuar në përputhje me
dispozitat ligjore të sipërcituara, ku përcaktohet qartë se operatori ekonomik është i detyruar
të pajiset me armë vetëm kur shpallet fitues dhe ka lidhur kontratën me autoritetin kontraktor,
pasi vetëm atëherë drejtuesi teknik përpilon plandislokimin për objektet që merren në ruajtje
nga shoqëria dhe përcakton punonjësit që do të kryejnë shërbimin në këto objekte.
Gjithashtu referuar bazës ligjore sa më sipër përcaktohet qartë se çdo person i pajisur me
çertifikatën si punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, ka të drejtën për përdorimin
edhe të armës së zjarrit. Në këtë kontekst, çdo person i pajisur me leje/çertifikatën si punonjës
shërbimi, ka të drejtë për përdorimin e armës së zjarrit. Në këtë kuptim komisioni gjykon se
autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për heqjen e këtij kriteri.
III.4.4. Sa më sipër Komisioni konstaton se auoriteti kontraktor nuk ka marrë masat e
nevojshme për heqjen e këtij kriteri por ka modifikuar një pjesë të tij duke zëvëndësuar fjalën
Autorizim (leje) me Dëshmi Aftësie në kundërshtim me udhëzimet në vendimin KPP 15/2017.
Komisioni gjykon se ky kriter duhet të hiqet nga dokumentat e procedurës së prokurimit objekt
ankimi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k se “Në shtojcën 6
të DST Kapaciteti teknik pika 6 pas ndryshimeve të bëra mbas vendimit KPP 15/2017 AK në
kundërshtim me këtë vendim dhe LPP kërkon: Operatori duhet të disponojë jo më pak se 1
Sistem Radikomunikimi të vërtetuar me fatura tatimore dhe pagesat përkatëse. Kërkojmë nga
AK të heqë kriterin e mësipërm dhe të zbatojë vendimin KPP 15/2017”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se,
III.5.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 7 “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Operatori duhet te disponoje jo me pak se 1 Sistem Radiokomunikimi te vërtetuar me
fatura tatimore dhe pagesat përkatese.

III.5.2. Në shtojcën “Modifikim i dokumentat e tenderit” të publikuar nga autoriteti kontraktor
më datë 24.01.2017 përcaktohet si më poshtë:
1. Operatori duhet te disponoje jo me pak se 1 Sistem Radiokomunikimi te vertetuar me
fatura tatimore dhe pagesat perkatese.
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III.5.3. Lidhur me kriterin sa më sipër Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin KPP
15/2017 është shprehur se: “Referuar kritereve të sipërcituara si dhe pretendimeve të
ankimuesit Komisioni gjykon se kriteri i përcaktuar në pikën 7 të kapacitetit teknik, për jo më
pak se një sistem radiokomunikimi, është një kërkesë e përsëritur dhe e panevojshme, pasi
autoriteti kontraktor ka parashikuar shprehimisht në pikën 3 të kapacitetit teknik, kërkesën për
licencë /autorizim për ngritje dhe shfrytëzim të pavarur të radiokomunikacionit dhe
radioalarmit të lëshuar nga AKEP, çka përmbush më së miri qëllimin e autoritetit kontraktor
që operatorët ekonomikë të jenë të pajisur me radiokomunikim dhe radioalarm. Dorëzimi i
licencës së lëshuar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare nga ana e
operatorëve ekonomikë dëshmon më së miri se këta të fundit plotësojnë kapacitetet teknike
lidhur me pajisjet e radikomunikimit dhe radioalarmit. Në këtë kuptim autoriteti kontraktor
duhet të marrë masa për heqjen e kriterit të përcaktuar në pikën 7 të kritereve të vecanta të
kualifikimit, kapaciteti teknik.
Sa më sipër Komisioni konstaton se auoriteti kontraktor nuk ka marrë masat e nevojshme për
heqjen e këtij kriteri në kundërshtim me udhëzimet në vendimin KPP 15/2017. Komisioni
gjykon se ky kriter duhet të hiqet nga dokumentat e procedurës së prokurimit objekt ankimi.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.6. Gjithashtu, nga verifikimet e kryera në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, rezulton se
autoriteti kontraktor në datën 30.01.2017 ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit me “Dorëzimin e Ofertave”. Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se
përcaktimi i procedurave dhe afateve të caktuara proceduriale në LLP dhe Rregullat e
Prokurimit Publik, duke filluar nga afati për përgatitjen e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave,
afati i ankimimit etj, përfaqësojnë garanci dhe siguri juridike për palët e interesuara. Parimi i
ligjshmërisë është ndër parimet kryesore të veprimtarisë së organeve të administratës publike, (
Neni 9 i K.pr. Administrative). Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurave të
prokurimit, parashikuar nga lex specialis LPP, në neni 2 të tij janë ato të mos diskriminimit,
transparencës dhe barazisë. Tërësia e elementëve të mësipërm lidhet ngushtësisht me elementë
të ligjshmërisë së vendimeve të organeve të administratës publike. Në nenin 63 pika 2 e ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar parashikohet se “Ankesa
kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor
në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose
duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.” Në nenin 63 pika 3 e
lex specialis, LPP parashikohet se “ Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti kontraktor
pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht,
përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi përpara skadimit të afatit kohor, të përcaktuara në pikat
5 dhe 6 të këtij neni.” Gjithashtu në nenin 63 pika 6 e lex specialis i cili parashikon të drejtën
ankimit pranë Komisionit të Prokurimit Publik parashikon se “ […] Nëse autoriteti kontraktor
nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon
atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik
brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në
pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita
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kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet
detyrimisht edhe autoritetit kontraktor […]”.
III.6.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se autoriteti kontraktor në datën 30.01.2017
me anë të shkresës nr.38 prot i kthen përgjigje operatorit ekonomik ankimues duke refuzuar
ankesën e tij. Me refuzimimin e ankesës nga Komisioni i Shqyrtimit të ankesave pranë
autoritetit kontraktor dhe dhënia e një vendimi të arysetuar nga ky i fundit nuk heq pezullimin e
procedurës së prokurimit parashikuar nga nenit 63 pika 3 e LPP. Autoriteti kontraktor ka
vepruar në kundërshtim të hapur me ligjin duke shkelur afatet procedurialë të ankimi duke
vijuar me “Dorëzimin e Ofertave” brenda hapësirës ligjore ku operatorëve ekonomikë
ankimues i lind e drejta e shterimit të ankimit administrativ në një shkallë më të lartë ankimimi.
Autoriteti kontraktor ka detyrimin të presë përfundimin e plotë të afateve të ankimit të
operatorëve ekonomikë ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik në zbatim të nenit 63
pika 3 dhe pika 6 e LPP-së. Referuar parashikimit të mësipërm, Komisioni i Prokurimit Publik
konstaton se operatori ekonomik ankimues ka qenë brenda afateve kohore të ankimit pranë
K.P.P në momentin e “Hapjes së Ofertave” të procedurës së prokurimit.
III.6.2. Bazuar ne nenin 64 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet se “3. Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik,
kur gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e
këtij ligji,ka të drejtë:a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të
zbatohen për objektin e ankesës;b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim
të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të
hequr të gjitha ato specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë
ligj;c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me
procedurën e prokurimit të kontratës;ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e
kontratës fituese.”
III.6.3. Në nenin 27 “Kufijtë e shqyrtimit të ankesës” të VKM nr. 184, datë 17.03.2010, “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar; parashikohet se: “ [..]. Komisioni shqyrton ankesën brenda objektit dhe
shkaqeve të parashtruara në ankesë. 2. Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të ankesës
dhe vendimeve apo veprimeve të tjera të autoritetit kontraktor gjatë procedurës së prokurimit,
Komisioni vendos edhe për ligjshmërinë e tyre […]”.
III.6.4. Në nenin 28 pika 2 gërma “d” të VKM, nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”
parashikohet se “[…] Komisioni, pas shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të
motivuar: d) Të anulojë procedurat për shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin
kontraktor për rifillimin e procedurës së prokurimit […]”
III.6.5. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se për shkak të shkeljeve të
mësipërme të konstatuara procedura e mësipërme e prokurimit duhet anuluar, në zbatim të
nenit 64, pika 2 gërma “ç” dhe nenit 24 gërma “dh” të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, i cili parshikon se “Autoriteti kontraktor anulon procedurën e
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prokurimit vetëm: dh) kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin, sipas parashikimit
të shkronjave “b” dhe “ç” të pikës 3 të nenit 64 të këtij ligji.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për
miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”,
i ndryshuar, Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Safe” sh.p.k për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me Nr.REF-63723-12-16-2016 me
objekt: “Shërbimi me roje private për depon nr.1,41-ish dhe depon nr.2, Koveshicë për
vitin 2017”, me fond limit 5,418,927 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 29.12.2016, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellësi sh.a Bulqizë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet e mësipërme të Komisionit të
Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e këtij vendimi.
5. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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