KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 651/2014
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Spiro Kuro

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Në mbledhjen e datës 30.12.2014 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimin e dokumentave të tenderit për procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur” me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë fizike të
Universitetit Politeknik të Tiranës, viti 2015” me fond limit 36 648 920
lekë (pa tvsh), i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 05.01.2015 nga
autoriteti kontraktor, Universiteti Politeknik i Tiranës.

Ankimues:

“Nazeri 2000” shpk
Adresa: Rruga e Kavajës, Qendra Condor, Kulla H, ap 27 Tiranë

Palë e ankimuar:

Universiteti Politeknik i Tiranës
Adresa: 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.1, datë 10.01.2007 “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.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, znj. Juliana Hoxha, z. Spiro
Kuro dhe z. Leonard Gremshi, shqyrtuan parashtrimet me shkrim të ankimuesve,
dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, si dhe pasi diskutuan çështjen në tërësi,
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V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në
lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar atë, dhe, më pas, ka paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi
më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në
përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 04.12.2014 është publikuar nga autoriteti kontraktor Universiteti Politeknik i
Tiranës, procedura e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë
fizike të Universitetit Politeknik të Tiranës, viti 2015” me fond limit 36 648 920 lekë (pa tvsh), i
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 05.01.2015 nga autoriteti kontraktor, Universiteti
Politeknik i Tiranës.
II.2. Në datën 09.12.2014 operatori ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur ankesë në
autoritetin kontraktor ku kërkon modifikimin e dokumentave të tenderit:
- Përcaktimin e numrit të rojeve për vendroje dhe,
- Të heqë kriterin për gjenerator 100 KWA,
II.3. Në datën 15.12.2014 me anë të shkresës nr. 20/7 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje
ankimuesit duke i pranuar pjesërisht ankimimin.
II.4 Në datë 16.12.2014 autoriteti kontraktor ka publikuar shtojcën me ndryshimet përkatëse
(shtojcën 10 dhe 11) dhe ka shtyrë procedurën sipas legjislacionit në fuqi.
II.5 Në datën 19.12.2014 operatorit ekonomik “Nazeri 2000” shpk ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik duke pretenduar si më poshtë:
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Së pari, në përgjigje të ankesës tonë për përcaktimin e numrit të rojeve, AK ka bërë ndryshimet
përkatëse në shtojcën 10 ku ka përcaktuar se numri total i rojeve të ndara sipas vendrojeve
përkatëse do të jetë 56 roje në total, ndërkohë që po të mblidhen të gjitha rojet e vendosura nga
AK sipas vendrojeve në total numri i rojeve del: Ak ka përcaktuar 8 vendroje me 4.67 roje =
37.36 roje + 1 vendroje me 9.33 roje + 1 vendroje me (4.67 + 1.55) roje + 1 vendroje me 3.11
roje që në total bëjnë = 56.02 roje dhe jo 56 sa ka përcaktuar AK.
Sa më sipër, autoriteti kontraktor duhet të bëjë modifikimet përkatëse për përcaktimin e saktë të
numrit të rojeve për të shmangur konfuzionin e operatorëve ekonomikë gjatë përllogaritjes së
ofertave.
Së dyti tek Shtojca 7 “KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT”, Kapaciteti teknik pika 9
AK ka kërkuar : 1)“... Në mënyrë që sistemi të fuksionojë 24 orë pa ndërprerje shoqëria duhet të
jetë e pajisur edhe me një gjenerator rezervë me jo më pak se 100KWA, me qëllim funizimin e
sallës me energji në rast ndërprerje të saj. Në rastet kur gjeneratori është në pronësi, operatori
duhet të paraqesë Fatura Tatimore Shitje ose Kontrate Shitblerje, ose Kontratë Dhurimi ose
Deklaratë Zhdoganimi.”,
Kundërshtojmë këtë kërkesë pasi ashtu siç jemi shprehur edhe në ankesën drejtuar AK në lidhje
me këtë pikë, mendojmë se është një kërkesë e ekzagjeruar që gjeneratori të jetë jo me pak se 100
KWA kur për sallën operative mjafton një sasi më e vogël KWA duke marrë parasysh pajisjet që
mund të ketë një sallë operative si kompjutera dhe monitor të cilët maksimalisht mund të
harxhojnë 3-4 KWA. Kriteri prej 100 KWA do të ishte i nevojshëm për furnizimin me energji të
një pallati apo hidrocentrali dhe jo të një salle operative e cila ka në funksion të saj vetëm disa
pajisje që konsumojnë energji. Si dhe për sallën operative ekzistenca e gjeneratorit nuk është një
kusht i domosdoshëm pasi salla operative mund të instalohet edhe brenda ambientit të një
makine dhe pajisjet e saj mund të karikohen nga bateria e makinës. Përveç kësaj gjeneratori nuk
është kusht i domodoshëm pasi për furnizimin e sallës janë edhe UPS-të. Gjithashtu po marrim
dhe rastin konkret për shoqeritë të cilat furnizimin me energji në rast ndërprerje e marrin nga
gjeneratorët e qendrave të biznesit ku kanë vendodhjen e tyre dhe nuk e kanë të nevojshme që ta
sigurojnë vetë një gjenerator. AK në përputhje me ligjin për prokurimin publik ka të drejtë që
mbas lidhjes së kontratës të verifikojë dhe të mbikqyrë mbarëvajtjen dhe zbtueshmërinë kontratës
dhe funksionimin sallës operative. Pa marrë në konsideratë faktin se kërkesa për sallë operative
është në kundërshtim me LPP përderisa vetë AK nuk ka të instaluar sistemin e alarmit mungesa e
të cilave bën që dhe vetë salla operative me gjeneratorin nuk mund të shërbejë për AK. Pra
vendosja e kritereve të kësaj natyre, nuk është në përpjestim dhe e lidhur ngushtë me objektin e
kontratës, dhe është kërkesë e ekzagjeruar nga AK sa i përket përmasave dhe natyrës konkrete të
shërbimit që kërkohet. Gjithashtu kriteri i mësipërm nuk është në frymën e nenit 1 të LPP-së,
qëllimi i të cilit është rritja e eficencës në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga
autoritetet kontraktore, nxitja e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e
prokurimit, nxitja e konkurencës ndërmjet operatorëve ekonomikë, trajtimi i barabartë dhe
jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit si
dhe sigurimi i integritetit, besimit publik dhe transparencës në procedurat e prokurimit publik.
Bazuar në arsyetimin e mësipërm gjykojmë se, nga ana e autoritetit kontraktor duhet të ishte
pranuar kërkesa jonë për heqjen e kriterit për gjenerator 100 KWA kërkuar nga AK, kërkesë që
është dukshëm e ekzagjeruar dhe ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës
dhe diskriminimin e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
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Përfundimisht, nga argumentimet e bëra kërkojmë nga AK modifikimin e kritereve të
kualifikimit:
1. Të përcaktojë në mënyrë të qartë numrin e rojeve për vendroje ose numrin në total dhe,
2. Të heqë kriterin për gjenerator 100 KWA, duke krijuar kushte për konkurrim të
paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve në përputhje me natyrën
dhe përmasat e shërbimit të kërkuar.
II.6 Me shkresë nr. 20/11 prot., datë 26.12.2014 autoritetit kontraktor ka paraqitur informacionin
e kërkuar lidhur me procedurën e prokurimit të sipërpërmendur.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur si dhe dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin operatorit ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k, mbi “...Përcaktimin e
saktë të numrit të rojeve në total”, Komisioni Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1Në ankimimin drejtuar autoritetit kontraktor, Universitetit Politeknik të Tiranës, ankimuesi
si pretendim të parë ka ngritur përcaktimin e numrit të rojeve për vendroje sipas shtojcës 10 të
dokumentave të tenderit.
III.1.2 Në datën 15.12.2014 me anë të shkresës nr. 20/7 autoriteti kontraktor i kthen përgjigje
ankimuesit duke i pranuar ankimimin, për këtë pretendim, duke përcaktuar numrin e rojeve për
vendroje dhe duke bërë publikimin e shtojcës me ndryshimet përkatëse.
III.1.3. Në shtojcën 10, (shtojcë e modifikuar në datë 16.12.2014) autoriteti kontraktor ka
përcaktuar:
- Numri i vendrojeve 13 (tembëdhjetë), numri i rojeve për vendroje [...]
- 8 vendroje me 4.67 roje
- 1 vendroje me 9.33 roje
- 1 vendroje me (4.67 + 1.55) roje
- 1 vendroje me 3.11 roje
- Numri total i rojeve 56 roje
III.1.4. Në shtojcën 11, (shtojcë e modifikuar në datë 16.12.2014) autoriteti kontraktor ka
përcaktuar:
- Preventivin për numrin total të rojeve 56 (pesëdhjetëegjashtë), për 12 muaj
III.1.5. Komisioni i Prokurimit Publik, konstaton mbas veprimit matematikor (mbledhja) e rojeve
për vendroje, numri në total është 56.02 roje.
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III.1.6. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit
publik”, i ndryshuar, Kreu III, pika 3/c 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 dhe gjithë elementët e tjerë të nevojshëm”;
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, autoriteti kontraktor ka vepruar në mosrespektim të
legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik, në hartimin e dokumentave të tenderit duke
mos përcaktuar numrin e saktë të punonjësve (në total) të shërbimit.
Dokumentat Standarte të Tenderit duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të shprehin qartë
kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e shërbimeve, kushteve dhe të materialeve, që do të
përdoren, si dhe kërkesa të tjera, që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e shërbimit objekt
kontrate, pra duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme
përbërëse, që garantojne cilësinë e kërkuar.
Në rastin konkret autoriteti kontraktor duhet të korrigjojë numrin e punonjësve të shërbimit (pasi
bien në kundërshtim me shtojcat e publikuara nga ky i fundit shtojca 10 dhe 11) në total prej
56.02 punonjës shërbimi.
Mungesa në përcaktimin e numrit të punonjësve të shërbimit saktë (në total) ndikon në mënyrë të
drejtpërdrejtë në trajtimin e barabartë të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë
prokurimi si rrjedhojë autoriteti kontraktor është i detyruar të vendosë në dokumentat e tenderit
të gjithë informacionin i cili u nevojitet operatorëve ekonomik për hartimin e ofertave të tyre.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Nazeri 2000” sh.p.k, mbi heqjen
e kriterit që lidhet me “...shoqëria duhet të jetë e pajisur edhe me një gjenerator rezervë me jo
më pak se 100KWA, me qëllim funizimin e sallës me energji në rast ndërprerje të saj,
Komisioni, vëren se:
III.2.1. Në dokumentet e tenderit, shtojca 7, Kapaciteti Teknik pika 9 autoriteti kontraktor, ka
kërkuar:
Shoqëria duhet të disponojë pajisje për sallë operative. Kjo do të vërtetohet duke u paraqitur
dokumentacioni i blerjes së pajisjeve të sallës (fatura tatimore). Në mënyrë që sistemi të
fuksionoje 24 orë pa ndërprerje shoqëria duhet të jetë e pajisur edhe me një gjenerator rezervë
me jo më pak se 100KWA, me qëllim funizimin e sallës me energji në rast ndërprerje të saj. Në
rastet kur gjeneratori është në pronësi, operatori duhet të paraqesë Fatura Tatimore Shitje ose
Kontrate Shitblerje, ose Kontratë Dhurimi ose Deklaratë Zhdoganimi. Në rastet e Qirasë, të
paraqitet Kontrata e lidhur përpara Noterit për këtë objekt, me vlefshmëri për të gjithë
periudhën e realizimit të kontratës, shoqëruar me akt pronësie orgjinal ose kopje të noterizuara
(Fatura Tatimore Shitje ose Kontratë Shitblerje ose Kontratë Dhurimi ose Deklarat Zhdoganimi
dhe faturat tatimore për periudhën e marrjes së mjetit me qira).
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Autoriteti rezervon të drejtën e verifikimit të pajisjeve të sallës dhe në rast se kostaton se
operatori ekonomik nuk disponon realisht këto pajisje, përveçse do ta skualifikojë ofertuesin, do
ta denoncojë edhe në APP për qëllim të Nenit 13 të LPP-së.
III.2.2. Në nenin 46, pika 1 e Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i
ndyshuar, përcaktohen të gjitha kriteret e mundshme 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. Në lidhje me aftësinë teknike përcaktohet se: autoriteti
kontraktor mund të kërkojë të provojë se “...operatori ekonomik zotëron 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.”
III.2.3 Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit
publik” i ndryshuar, gërma (c)/ii, pika 3 e Kreut III, përcaktohet në mënyrë të detajuar (ashtu
sikurse është cituar më lart), se çfarë mund të kërkojë autoriteti kontraktor në lidhje me
kapacitetet teknike dhe profesionale.
Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një
panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses
të kontratës. Autoriteti kontraktor, bazuar në sa më sipër, ka të drejtë të përcaktojë kritere të
veçanta për kualifikim për të garantuar cilësinë e punëve dhe standardet e kërkuara, por në rastin
konkret KPP vlerëson se autoriteti kontraktor në hartimin e këtij kriteri ka vepruar në tejkalim të
kompetencave të tij.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, vendosja e kritereve të kësaj natyre, nuk është në
përpjestim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës, pasi shërbimi objekt i prokurimit
garantohen edhe nga kriteret e tjera, të cilat përcaktohen qartazi në legjislacionin për organizimin
dhe funksionimin e sh.r.s.f-ve, dhe rregulloreve përkatëse.
Komisioni gjykon se kërkesa e përcaktuar nga autoriteti kontraktor që gjeneratori të jetë jo me
pak se 100 KWA, nuk është në proporcion me nevojën dhe kapacitetin që i duhet sallës operative
për realizimin e funksionit ndërlidhës. Në këto kushte autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë
një kapacitet normal energjie.
Po ashtu, autoriteti kontraktor duhet të ketë parasysh që për sallën operative ekzistenca e
gjeneratorit nuk është një kusht i domosdoshëm pasi pajisjet e saj mund të karikohen nga burime
alternative (bateri, UPS) etj.
Bazuar në arsyetimin e mësipërm gjykojmë se, nga ana e autoritetit kontraktor nuk duhet të
parashikohen kritere të cilët ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe
trajtimin e barabartë të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Kriteri i cituar në pikën III.2.1 duhet të rishikohet nga autoriteti kontraktor, për rrjedhojë,
pretendimi i ankimuesit qëndron.
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Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos:
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik, “Nazeri 2000” sh.p.k., për
procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur” me objekt: “Shërbimi privat i sigurisë
fizike të Universitetit Politeknik të Tiranës, viti 2015” me fond limit 36 648 920 lekë (pa
tvsh), i parashikuar për t’u zhvilluar në datën 05.01.2015 nga autoriteti kontraktor,
Universiteti Politeknik i Tiranës.
2. Autoriteti kontraktor të modifikojë dokumentat e tenderit në përputhje me arsyetimet e
mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Nazeri 2000” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Nr. 1946 Prot; Datë 19.12.2014;
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Kryetar
Gentian Këri
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