KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 99/2017
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 02.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-67712-0214-2017 me objekt: “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike të
ambjenteve në administrim të ALUIZNI-t Tirana Veri, Jug 2”,
me fond limit 2,803,574 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 15.02.2017, nga autoriteti kontraktor,
Drejtoria e Aluiznit Tirana Veri.

Ankimues:

“Siguria” sh.p.k
Rr. “Frederik Shiroka”, Njësia bashkiake nr.7, Godina Nr. 14
(Ish shtëpia Botuese “8 Nëntori”), Tiranë

Autoritet Kontraktor:

Drejtoria e Aluiznit Tirana Veri
Rruga “Skënder Kosturi”, 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 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
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se operatori ekonomik ankimues 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, i cili e ka pranuar
pjesërisht atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e
prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit
të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datë 03.02.2017 është publikuar procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr.
REF-67712-02-14-2017 me objekt: “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve në
administrim të ALUIZNI-t Tirana Veri, Jug 2”, me fond limit 2,803,574 lekë pa tvsh, i parashikuar
për t’u zhvilluar në datën 15.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Aluiznit Tirana Veri.
II.2. Në datën 07.02.2017 operatori ekonomik “Siguria” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë autoritetit
kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit me
argumentat si më poshtë:
1. Procedura është publikuar në datë 03.02.2017 dhe data e mbylljes është parashikuar të jetë data
09.02.2017 po ti referohemi VKM nr. 914 neni 39 “Kërkesa për Propozim” pika 3 citohet:
Afati kohor minimal për dorëzimin e ofertave është 10 (dhjetë) ditë nga data, në të cilën është
shpallur njoftimi i kontratës në faqen e internetit të APP-së.
Pra AK në kundërshtim me VKM nr. 914 ka vendosur afat joligjor për zhvillimin e procedurës së
prokurimit.
2. Në shtojcën 1 dhe 11 të DST AK kërkon:
2

 Vendroje gjithësej: 1 (një) sipas koeficentit të llogaritjes për 40 orë pune në javë për një
punonjës shërbimi.
 Shërbim 24 orë i pa ndërprerë për të gjitha ditët (3turne).
 Punonjës shërbimi gjithësej: 5.8 punonjës
Kërkojmë nga AK të përcaktojë qartë kërkesën e numrit të fuqisë punëtore që kërkohet për
realizimin e kësaj kontrate shërbimi si dhe të numrit të vëndrojeve, nëse bëhet fjalë për një vendroje
24 orëshe me 5.8 punonjës apo për 2 vendroje të ndara sipas turneve dhe kërkesave të AK në këtë
mënyrë evitohet dhe konfuzioni në hartimin e ofertave ekonomike.
3. Në shtojcën 7 Kapaciteti teknik pika 3 AK kërkon:
Operatori ekonomik duhet të paraqesë një Vërtetim lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Tiranë për numrin e punonjësve të certifikuar për kategorinë I.3A me minimalisht 12 punonjës (1
operator, 1 grup të gatshem,1 përgjegjës shërbimi, 7 punonjes sherbimi)shoqëruar me Certifikatat
dhe listën emërore. Gjithashtu te kete pajisjet: minimalisht 7 pranga lidhese, minimalisht 7 shkop
gome, minimalisht 2 radionderlidhje, 2 armë brezi, si dhe mos të ketë shkeljesipas përcaktimit në
nenin 26 të LPP dhe ketë shlyer detyrimet për vitin 2016.
Kërkojmë nga AK modifikimin e këtij kriteri duke ulur numrin e punonjësve të certifikuar nga 12 në
6 punonjës në proporcion të drejtë me volumin e kontratës që prokurohet sic përcaktohet dhe në
nenin 46 të LPP si dhe numrin e armëve i cili nuk është në proporcion me volumin e kontratës që
prokurohet nga ana juaj.
4. Në shtojcën 11 të DST AK në përcaktimin e afateve të realizimit të kësaj kontrate shprehet:
Afatet e ekzekutimit: nga lidhja e kontratës deri në 01 janar 2018.
Përllogaritja e fondit limit është bërë për afatin 25/02/2017-01/01/2018
Kërkojmë nga AK në përputhje dhe me rekomandimet e APP-së dhe KPP-së të përcaktojë saktë
afatet e realizimit të kontratës duke i kthyer ditët në muaj duke shmangur kështu konfuzion në
hartimin e ofertave ekonomike nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurë.
II.3. Në datën 10.02.2017, me shkresën nr. 635/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Siguria”
sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.4. Në datën 16.02.2017, pala ankimuese “Siguria” sh.p.k.,ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 15.02.2017 autoriteti kontraktor ka vijuar me hapat e mëtejshëm të procedurës së
prokurimit përkatësisht me hapjen e ofertave.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr. 794 prot., datë 20.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 228/2, datë
20.02.2017 dhe shkresës nr. 832/1 prot., datë 24.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 228/3, datë
28.02.2017 me objekt “Dërgim informacioni” është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
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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 ankimuesit “Siguria” sh.p.k se “Procedura është publikuar në datë
03.02.2017 dhe data e mbylljes është parashikuar të jetë data 09.02.2017 në kundërshtim me VKM
nr. 914 ka vendosur afat joligjor për zhvillimin e procedurës së prokurimit”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në Njoftimin e Kontratës të publikuar në sistemin elektronik të prokurimeve rezulton se nga
ana e autoritetit kontraktor është përcaktuar:
4.3. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: 09/02/2017(dd/mm/vvvv)Ora:10:00
III.1.2. Në Udhëzimin nr. 07 datë 22.05.2015 “Për veprimet e Njësisë së Prokurimit në sistemin e
prokurimit elektronik” citohet se :
[…]
Sqarojmë se, “Data e publikimit të njoftimit” e zgjedhur në këtë dritare do të jetë data e shpalljes
së njoftimit të kontratës në sistemin e prokurimit elektronik në faqen zyrtare të internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik. Kjo datë do të shërbejë edhe për llogaritjen e afatit të fundit për
pranimin e dokumentave. Mos përllogaritja mbi këtë bazë e afateve të publikimit, ngarkon me
përgjegjësi zyrtarin e autorizuar.
III.1.3. Autoriteti kontraktor, Drejtoria e Aluiznit Tirana Veri, në datën 03.02.2017 ka publikuar
procedurën e prokurimit në sistemin elektronik të prokurimeve dhe ka parashikuar si datë të hapjes
së ofertave datën 09.02.2017, pra nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës deri në datën e
dorëzimit të ofertave është lënë një afat kohor më pak se 7 ditë, duke mos respektuar afatin kohor
për dorëzimin e ofertave të përcaktuar në nenin 39, pika 3 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku përcaktohet se: “Afati kohor minimal
për dorëzimin e ofertave është 10 (dhjetë) ditë nga data, në të cilën është shpallur njoftimi i
kontratës në faqen e internetit të APP-së.”
Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se, për shkak të specifikës së prokurimeve publike, afatet
janë të një rëndësie thelbësore me ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës prandaj edhe
autoritetet kontraktore janë të detyruar ti zbatojnë ato. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se
afati prej 10 ditësh nga njoftimi i kontratës deri në hapjen e ofertave nuk është respektuar.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Siguria” sh.p.k qëndron.
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III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Siguria” sh.p.k se “Kërkojmë nga AK të përcaktojë
qartë kërkesën e numrit të fuqisë punëtore që kërkohet për realizimin e kësaj kontrate shërbimi si
dhe të numrit të vëndrojeve, nëse bëhet fjalë për një vendroje 24 orëshe me 5.8 punonjës apo për 2
vendroje të ndara sipas turneve dhe kërkesave të AK në këtë mënyrë evitohet dhe konfuzioni në
hartimin e ofertave ekonomike”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”, është kërkuar si më poshtë vijon:
Shërbimi që kërkohet: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve në administrim të
ALUIZNI-t Tirana Veri,Jug,2.
 Vendroje gjithësej: 1 (një) sipas koeficientit të llogaritjes për 40 orë punë në javë për një
punonjës shërbimi.
 Shërbim 24 orë i pa ndërprerë për të gjitha ditët (3 turne).
 Punonjës shërbimi gjithësej: 5.8 punonjës.
III.2.2. Në shtojcën 12 “Termat e referencës”, është kërkuar si më poshtë vijon:
Objekti dhe qellimi i sherbimeve:
Shërbimi privat i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve në administrim të ALUIZNI-t do
të kryhet në bazë e zbatim të Ligjit Nr. 75/2014 datë 10/07/2014 “Për shërbimin privat të
sigurisë fizike”
Detyrat : Monitorimi nëpërmjet rojeve fizike në vendqëndrim.
Shperndarja : Me 3 turne, 24 orë pa ndërprerje të gjitha ditët e javës.
Vendi dhe dorëzimi i shërbimeve: Drejtoria e e ALUIZNI-t Tirana Veri, Rr. “Skender Kosturi”,
Tiranë.
III.2.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit.
III.2.4. Nё Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 1 dhe 2 thuhet se:
1. Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti,
qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.
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2. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me
nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese,
natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet
konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion realizimit me sukses të kontratës.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtojë kriteret e vecanta të kualifikimit,
shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit dhe termat e referencës gjykon se autoriteti kontraktor është
shprehur qartë lidhur me numrin e vendrojeve dhe të rojeve që do të realizojnë shërbimin. Me
konkretisht është kërkuar 1 vendroje që do të realizojë shërbimin 24 orësh më tre turne, si dhe është
përcaktuar se për realizimin e shërbimit nga ana e autoritetit kontraktor janë kërkuar 5.8 punonjës.
Në këto kushte nuk konstatohet asnjë parregullsi akoma më tej konfuzion në përcaktimin e kriterit
nga ana e autoritetit kontraktor.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Siguria” sh.p.k nuk qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Siguria” sh.p.k se “Kërkojmë nga AK të uli numrin e
punonjësve të certifikuar nga 12 në 6 punonjës në proporcion të drejtë me volumin e kontratës që
prokurohet sic përcaktohet dhe në nenin 46 të LPP si dhe numrin e armëve i cili nuk është në
proporcion me volumin e kontratës që prokurohet nga ana juaj”, Komisioni i Prokurimit Publik
vëren se
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 3 është kërkuar
si më poshtë vijon:
Operatori ekonomik duhet të paraqesë një Vërtetim lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut
Tiranë për numrin e punonjësve të certifikuar për kategorinë I.3A me minimalisht 12 punonjës (1
operator, 1 grup të gatshem,1 përgjegjës shërbimi, 7 punonjes sherbimi)shoqëruar me Certifikatat
dhe listën emërore. Gjithashtu te kete pajisjet: minimalisht 7 pranga lidhese, minimalisht 7 shkop
gome, minimalisht 2 radionderlidhje, 2 armë brezi, si dhe mos të ketë shkeljesipas përcaktimit në
nenin 26 të LPP dhe ketë shlyer detyrimet për vitin 2016
III.3.2. Në shtojcën 11, “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit”, është kërkuar që shërbimi të kryhet
në:
 Vendroje gjithësej: 1 (një) sipas koeficientit të llogaritjes për 40 orë punë në javë për një
punonjës shërbimi.
 Shërbim 24 orë i pa ndërprerë për të gjitha ditët (3 turne).
 Punonjës shërbimi gjithësej: 5.8 punonjës.
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III.3.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit.
III.3.4. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46,
pika 1, germa b) përcaktohet: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor
i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës
që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”. “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”
Ndёrsa nё pikёn 3 tё kёtij neni përcaktohet: “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të
tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas
përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik.”
III.3.5. Nё Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 1 dhe 2 thuhet se:
2. Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti,
qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.
2. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me
nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese,
natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet
konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.
Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të
përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të kontratës. Në
varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kerkesat e veçanta për
kualifikim, të cilat nuk duhet të tejkalojnë objektin e prokurimit.
Sipas informacionit tё autoritetit kontraktor rezulton se nё numrin e punonjёsve tё kёrkuar nё
kriteret e vecanta pёr kualifikim janё marrё nё konsideratё edhe nevojat e autoritetit kontraktor pёr
grup tё gatshёm dhe operatorё tё qendrёs sё kontrollit, pёrvec atyre tё ruajtjes me roje tё objektit.
Lidhur me kёtё argument, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se nevojat e autoritetit kontraktor
pёr punonjësit e shërbimit duhet tё gjejnё pasqyrim nё shtojcёn 7 “Kriteret e veçanta të
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kualifikimit”, shtojcёn 11 “Shёrbimet dhe grafiku i ekzekutimit” dhe shtojcёn 12 “Termat e
referencёs”, nё pёrputhje me rregullat e prokurimit publik, pasi ёshtё detyrimi i autoritetit
kontraktor qё natyrёn e shërbimeve ta shprehё qartë në këto shtojca, ndёrsa kërkesat e veçanta të
kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret qё janё në përpjestim dhe të lidhura ngushtë me
aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës qё do tё prokurohet.
III.3.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontrator për 12 punonjës
shërbimi është jopropocionale pasi e tejkalon volumin dhe përmasat e kontratës që prokurohet, në
kushtet kur kërkohet që shërbimi i ruajtjes të kryhet me 5.8 punonjës shërbimi. Në kërkesat për
numrin e punonjësve, autoriteti kontraktor duhet të marrë parasysh numrin e personelit që nevojitet
për realizimin e kushteve të kontratës së kërkuar në dokumentat e tenderit.
Vendosja e këtij kriteri në mënyrë joproporcionale me volumin e kontratës që prokurohet ndikon në
mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe trajtimin e barabartë të operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi dhe bie në kundërshtim me nenin 1, pika 2 e
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.
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 në fjalë.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Siguria” sh.p.k qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Siguria” sh.p.k se “Kërkojmë nga AK në përputhje dhe
me rekomandimet e APP-së dhe KPP-së të përcaktojë saktë afatet e realizimit të kontratës duke i
kthyer ditët në muaj duke shmangur kështu konfuzion në hartimin e ofertave ekonomike nga
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurë”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se
III.4.1. Në seksionin 2.3 “Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin” të dokumentave
të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Kohëzgjatja në muaj ose ditë ose duke filluar nga 25/02/2017 me përfundim në 01/01/2018
III.4.2. Në shtojcën 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” të dokumentave të procedurës së
prokurimit objekt ankimi përcaktohet se:
Afatet e ekzekutimit: nga lidhja e kontratës deri në 01 janar 2018.
III.4.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 1 përcaktohet: “Natyra e shërbimeve
duhet të shprehet qartë në termat e referencës, ku përfshihen objekti, qëllimi, specifikimet teknike
dhe afatet kohore të shërbimit, që do kryhet.
III.4.4. Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23, pika 1
dhe 4 përcaktohet se “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe
shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të
plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të
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gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në
mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.
Referuar sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se periudha e kryerjes së shërbimit
sipas formularit të ofertës (shtojca 1) të dokumentave të tenderit ndryshon nga periudha e
përcaktuar në shtojcën 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit”, pasi informacioni mbi afatin e
kontratës në shtojcën 1 është nga dt.25.02.2017-01.01.2018, ndërsa në shtojcën 11 është nga data e
lidhjes se kontrates deri me 01 janar 2018.
Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga përcaktimi i mësipërm, gjykon se autoriteti kontraktor nuk
ka përcaktuar qartë dhe saktë periudhën e kryerjes së shërbimit. Sqarojmë se kohëzgjatja e kontratës
ose periudha e kryerjes së shërbimit është një element i rëndësishëm dhe i domosdoshëm gjatë
hartimit të ofertës ekonomike nga operatorët ekonomikë të interesuar. Gjithashtu mospërcaktimi i
saktë i informacionit në lidhje me afatin e kryerjes së shërbimit apo përcaktimi i të dhënave
kontradiktore, krijon konfuzion tek ofertuesit lidhur me përgatitjen e ofertave të tyre ekonomike, si
dhe vështirëson punën e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në procesin e vlerësimit dhe
krahasimit të ofertave ndërmjet tyre. Duke patur parasysh faktin që dokumentat e tenderit duhet të
hartohen në mënyrë të tillë që të shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e
shërbimeve, si dhe kërkesave të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e shërbimit të
ruajtjes me roje, (pra të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme
përbërëse, që garantojne cilësinë e kërkuar), mosvendosja e saktë e informacionit mbi kohëzgjatjen
e shërbimit sjell si pasojë ofertim me afat të ndryshëm për subjekte të ndryshme. Mungesa e këtij
elementi mund të shërbejë si pengesë për konkurrencën e drejtë në prokurimin publik, në
kundërshtim me parimet e përgjithshme të prokurimit publik të përcaktuara në nenin 2 të ligjit nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar. Sa më sipër, Komisioni gjykon se
autoriteti kontraktor duhet të kryejë modifikimin e dokumentave të tenderit duke përcaktuar afatin
konkret të ekzekutimit të kontratës duke mos lënë asnjë vënd për interpretim nga ana e operatorëve
ekonomikë.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Siguria” sh.p.k qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar 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 “Siguria” sh.p.k për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-67712-02-14-2017 me
objekt: “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike të ambjenteve në administrim të ALUIZNI-t
Tirana Veri, Jug 2”, me fond limit 2,803,574 lekë pa tvsh, i parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 15.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Aluiznit Tirana Veri.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
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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 “Siguria” sh.p.k.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.228 Prot; Datë 16.02.2017
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
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