VENDIM
K.P.P 587/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja
Merita Zeqaj

Kryetar
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 07.09.2018 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të proçedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-72878-0531-2018, me objekt: “Blerje pajisje fikëse zjarri”, me fond
limit 6,174,000.00 Lekë pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar
më datë 12-06-2018 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e
Përgjithshme Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit, Bashkia Tiranë.

.
Ankimues:

“Victoria - AL” shpk
Adresa: Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 58, Shkalla 1, Ap. 3,
Tiranë.

Autoriteti Kontraktor

Drejtoria e Përgjithshme Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit,
Bashkia Tiranë
Adresa : Rruga “5 Maji”, Godina 17,Tregu i Medresesë,
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
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 01.06.2018 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-72878-05-31-2018, me objekt: “Blerje pajisje
fikëse zjarri”, me fond limit 6,174,000.00 Lekë pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar më datë 1206-2018 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit, Bashkia
Tiranë.
II.2. Në datën 06.06.2018, operatori ekonomik “Victoria - AL” sh.pk ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të proçedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
I nderuar Titullar i Autoritetit Kontraktor!
Lidhur me Proceduren e Prokurimit: Kerkese per propozime (KP) Numri i references se
procedures/lotit: REF 72878-05-3 1-2018, me objekt "Blerje pajisje fikese zjarri" date 01.06./2018
ju paraqesim si me poshte ankesen tone lidhur me dokumentacionin e kerkuar si dhe me afatet per
pagesen e vleres se kontrates to vendosura ana e Institucionit tuaj.
Konkretisht:
2

1. Nga ana e Autoritetit Kontraktor ne Kriteret e Veçanta per Kualifikim nuk eshte kerkuar qe
shoqerite to cilat operojne ne sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi, duhet to jene të
rregjistrura ne QKL me kodin 1.2.A, ne zbatim to ligjit Nr. Nr. 152/2015, date 21/12/2015 "Per
sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin". Ne lidhje me kete pike sqarojme se ne nenin 44 të
ligjit Nr. 152/2015, date 21/12/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi" ("Sistemet,
pajisjet, mjetet dhe instalimet e shuarjes se zjarrit) citohet se: "1. Tregtimi, prodhimi i pajisjeve dhe
mjeteve per shuarjen dhe mbrojtjen nga zjarri, si dhe instalimet e tyre, behen .ne zbatim to
rregullave dhe standardeve to sigurise nga zjarri. 2. Sistemet, pajisjet, mjetet dhe instalimet per
sigurine nga zjarri dhe shpetimin shogerohen me certifikaten e origjines. 3. Mirembajtja e
sislemeve per sigurine nga zjarri dhe shpetimin kryhet ne perputhje me rregullat dhe standardet
nderkombetare per sigurine nga zjarri...". Mbeshtetur ne rendesine dhe rrezikshmerine e aktivitetit
të zhvilluar nga shoqerite e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi rezulton si detyrim ligjor regjistrimi
prane Qendres Kombetare të Licencimit (QKL) dhe ne vijim jane të detyruara të respektojne
standardet e sigurise nga zjarri, per sistemet pajisjet, mjetet qe tregtojne apo instalojne. Theksojme
gjithashtu se kjo kerkese gjen mbeshtetje ne Ligjin Nr. 10081 date 23/02/2009 "Per Licencat,
Autorizimet dhe Lejet ne Republiken e Shgiperise", shoqerite qe operojne në fushen e mbrojtjes nga
zjarri dhe shpetimit duhet të jene të regjistruara prane Regjistrit Kombetar të licencave (QKL) dhe
të pajisura me Licence kodi 1.2.A Sherbim ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile. Po ne
Vendimin e Keshillit to Ministrave Nr.914, date
29.04.2014, "Per rregullat e prokurimit
publik", i ndryshuar, ne nenin 28
(Kontratat e Sherbimeve), pika 5
citohet shprehimisht se:
"Per to provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kerkon • a) licencat
profesionale per realizimin e sherbimeve, objekt i kontrates, to leshuara nga autoritetet kompetente
shteterore".
Perfundimisht rezulton si detyrim ligjor i padiskutueshem parashikimi i kriterit i cili percakton se
shoqerite e mesiperme duhet të jene të regjistruara prane Regiistrit Kombetar të licencave (QKL)
dhe të pajisura me Licence kodi 1.2.A Sherbim ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile.
Ne rastin e bashkimit to OE kjo licence eshte e detyrueshme per të gjithe operatoret.
2. Ne shtojcen nr. 10 Sasia dhe Grafiku i levrimit; ne tabelen Grafiku i Furnizim Vendosje të
fikseve të zjarrit, mungojne njesite administrative ku ndodhen objektet arsimore, gje e cila pengon
ne krijimin e nje ideje të qarte të OE ne pergatitjen e ofertave ekonomike. Prandaj ju kerkojme të
percaktoni njesite administrative ku ndodhen objektet arsimore ne të cilat do të realizohet zbatimi i
kontrates.
3. Ne shtojcen nr. 9 Specifikimet teknike, nuk keni cilesuar standartet europiane të cilave duhet t'ju
referohemi per fikset e zjarrit me shkume dhe CO2 ashtu sikurse keni specifikuar standartet
europiane EN3-3, EN3-6, EN3-7 per fikset e zjarrit me pluhur.
Per me teper, per fikset e zjarrit me CO2 keni vendosur specifikime teknike të tilla qe i referohen
nje marke të caktuar pa percaktuar falet "ose ekuivalent" nderkohe qe ne nenin 23/5 to LPP
parashikohet se: "Specifikimet teknike nuk duhet të kene asnje kerkese apo reference të ndonje
marke apo emer i vecante, patente, vizatim ose tip " . Bazuar sa me lart kerkojme vendosjen e
standarteve europiane të cilave ju referoheni per të gjitha mallrat qe po prokurohen pasi standartet
certifikojne ne teresi produktin pa cilesuar parametra të vecante.
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4. Ne piken 2.3 Kapaciteti Teknik pika a) keni kerkuar autorizim prodhuesi ose distributor zyrtar
per mallrat objekt prokurimi. Ne autorizimin e prodhuesit nuk keni kerkuar të percaktohet:
• Nr. references se tenderit dhe objektin e prokurimit drejtuar AK
• Sasia sipas kerkesave to AK
• Autorizimin nga ana e prodhuesit per perdorimin e certifikatave dhe dokumentacionit teknik
(deklarata konformiteti, fragmente to katalogut etj)
Ju kerkojme të shtohet si kerkese pasi dokumentacionet teknike dhe certifikatat mund të shkarkohen
lehtesisht nga faqet e internetit të prodhuesve të ndryshem dhe mund të perdoren nga OE si
dokumenta kualifikuese. Duke qene se autorizimi i prodhuesit ne formen e mesiperme permban të
gjithe informacionin e nevojshem drejtuar AK mendojme se letra e angazhimit/akt- marreveshja
eshte e panevojshme.
5. Ne piken 2.3 Kapaciteti Teknik pika n) keni kerkuar raportet e testimit nga laboratore të
certifikuar per agregatet perberes të produkteve; dhe pika k) keni kerkuar certifikatat e cilesise se
agregateve perberes. Objekti i prokurimit eshte "Blerje Fikse Zjarri" pra nje produkt i vetem i cili
eshte i certifikuar ne teresine e tij dhe permbush standartet europiane të konformitetit sipas
normativave CE e vertetuar kjo me paraqitjen e certificates se cilesise se produktit dhe deklarates
se konformitetit. Ky produkt prodhohet dhe importohet ne nje nga vendet e Komunitetit Europian
sic kerkohet. Referuar objektit të procedures kerkohet "Blerje fikses zjarri" dhe nuk kemi të bejme
me Rimbushje/mirembajtje të fikseve të zjarrit prandaj kerkesa juaj per raportet e testimit dhe
certifikatat e cilesise se agregateve perberes nuk qendron.
6. Ne Seksioni 5 Informacione plotesuese, pika 5.2 Informacione shtese to DST eshte vene nje
shenim per Operatoret Ekonornike lidhur me pagesen e vleres se kontrates si me poshte:;_
SH ENIM PER OPERATORET EKONOMIKE !!!!!!!!!!!
Pagesa per vleren e kontrates do to ndahet ne 3(tre) vite kalendarike ku:
1. Vlera prej 2 110 000 Leke me tvsh do to levrohet brenda Vitit kalendarik 2018.
2. Vlera prej 2 466 000 Leke me tvsh do to levrohet brenda Vitit kalendarik 2019.
3. Vlera e mbetur e Kontrates do to levrohet brenda Vitit kalendarik 2020.
Ne shtojcen Nr. 10 Sasia dhe Grafiku i levrimit eshte kerkuar afati i levrimit si me poshte:
Afatet e levrimit:
30 (tridhjete) dite nga data e nenshkrimit to kontrates ne vendodhjet e percaktuara ne DST dhe
sipas kerkesave to autoritetit kontraktor ne kohe dhe sasi.
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Ne shtojcen Nr.15 Kushtet e Pergjithshme Mallrat Kerkese per propozim; Neni 19 Afatet e
Pageses;pika 19.4: Me perjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe ne kontrate, pagesa per
Mallrat do të behet brenda 30 diteve kalendarike nga dita qe jane pranuar Mallrat ose nga dita e
marrjes se kerkeses per pagese cilado të jete me vone. Ne DST nuk eshte dhene asnje argument per
kete fakt nga Autoriteti kontraktor, prandaj duke qene se jeni jashte kuadrit ligjor , kerkojme të na
jepni argumentat perkatese lidhur me menyren e pageses se kontrates të vendosur nga Ju e cila
kerkohet të kryhet brenda 3 viteve kalendarike (2018-2020) nderkohe qe zbatimi i kontrates
kerkohet brenda 30 diteve nga nenshkrimi i saj.
Bazuar sa me lart kerkot / ne: Rishikim të kritereve per kualifikim, specifikimeve teknike si dhe
argumentat perkatese/rishikim të afateve të pageses se kontrates me qellim garantimin e nje procesi
transparent dhe të sigurte.
II.3. Në datën 07.06.2018, me shkresën nr. 948/1 prot, operatori ekonomik “Victoria - AL” shpk,
është vënë në dijeni në lidhje me mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij nga autoriteti
kontraktor.
II.4. Në datën 13.06.2018, pala ankimuese operatori ekonomik “Victoria - AL” shpk, ka dorëzuar
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
Në lidhje me kthimin e përgjigjes së autoritetit kontraktor, ankimuesi sqaron se:
1. Nga ana e Autoritetit Kontraktor ne Kriteret e Vecanta per Kualifikim nuk eshte kerkuar ne
asnje moment qe shoqerite të cilat operojne ne sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi, duhet
të jene të regjistrura rte QKL me kodin 1.2.A, ne zbatim to ligjit Nr. Nr. 152/2015, date 21/12/2015
"Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin". Ne lidhje me kete pike sqarojme se ne nenin
44 to ligjit Nr. 152/2015, date 21/12/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi"
("Sistemet, pajisjet, mjetet dhe instalimet e shuarjes se zjarrit) citohet se: "1. Tregtimi, prodhimi i
pajisjeve dhe mjeteve per shuarjen dhe mbrojtjen nga zjarri, si dhe instalimet e tyre, behen ne
zbatim to rregullave dhe standardeve to sigurise nga zjarri. 2. Sistemet, pajisjet, mjetet dhe
instalimet per sigurine nga zjarri dhe shpetimin shoqërohen me certifikatën e origjines. 3.
Mirëmbajtja e sistemeve per sigurine nga zjarri dhe shpetimin kryhet ne perputhje me rregullat dhe
standardet nderkombëtare per sigurine nga zjarri...". Mbeshtetur ne rendesine dhe rrezikshmerine e
aktivitetit të zhvilluar nga shoqërite e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit rezulton si detyrim ligjor
regjistrimi prane Qendres Kombetare të Licencimit (QKL) dhe ne vijim jane të detyruara të
respektojne standarded e sigurise nga zjarri, per sistemet pajisjet, mjetet qe tregojne apo
instalojne.
Theksojme gjithashtu se kjo kerkese gjen mbeshtetje ne Ligjin Nr. 10081 date 23/02/2009 "Per
Licencat, Autorizimet dhe Lejet ne Republiken e Shqiperise", shoqerite qe operojne ne fushen e
mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi duhet të jene të regjistruara prane Regjistrit Kombetar të
licencave (QKL) dhe të pajisura me Licence kodi 1.2.A Sherbim ekspertize dhe/ose profesionale të
mbrojtjes civile. Duhet permendur edhe interpretimi i Ministrise se Brendshme ne lidhje me kete
pike. Nga ana e kesaj Ministrie, si Institucioni kompetent ne fushen e veprimtarise ne fjale citohet
shprehimisht se: "Tregtimi, prodhimi i pajisjeve dhe mjeteve per shuarjen dhe mbrojtjen nga zjarri,
si dhe instalimet e tyre, behen ne zbatim të rregullave dhe standardeve të sigurisë nga zjarri.
Sistemet, pajisjet, mjetet dhe instalimet per sigurine nga zjarri dhe shpetimin shoqërohen me
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certifikaten e origjines. Mirembajtja e sistemeve per sigurine nga zjarri dhe shpetimin kryhet ne
perputhje me rregullat dhe standardet nderkombetare per sigurine nga zjarri. Aktualisht ne zbatim
të ligjit Nr, 152/2015 nuk ka të miratuar asnje akt të tille nenligjor me rregulla per mjetet bazike,
standarded specifike për mjete (fikset) e shuarjes se zjarrit, por Drejtoria e MZSh-se po e vlereson
nevojshmerine e miratimit të nje akti të tille.
Shoqerite private qe operojne ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi, duhet të jenë të
regjistruara ne Qendren Kombetare të Regjistrimit (QKL) dhe janë të detyruara të respektojne
standarded e sigurisë nga zjarri, per sistemet, pajisjet, mjetet, qe tregtojne apo instalojnë. Keto
duhen shoqëeruar perhere me certitikaten e prodhuesit, ne menyre qe të garantojnë dhe të
sigurojnë standarded dhe efikasitetin e perdorimit të tyre".
Po ne Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr.914, date 29.04.2014, "Per rregullat e prokurimit
publik", i ndryshuar, ne nenin 28 (Kontratat e Sherbimeve), pika 5 citohet shprehimisht se: "Per të
provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kerkon: a) licencat profesionale
per realizimin e sherbimeve, objekt i kontrates, të leshuara nga autoritetet kompetente shteterore".
Ne pergjigjen e dhene nga Autoriteti Kontraktor deklarohet se nuk gjendemi ne kushtet e nenit 28
(Kontratat e Sherbimeve) por ne kushtet e nenit 27 (Kontratat e mallrave) të parashikuara ne VKM
e siperpermendur dhe per pasoje ky kusht nuk duhet pranuar.
Sqarojme se ne rastin konkret kemi të bejme jo vetem me nje Kontrate mallrash, por kjo procedure
prokurimi permban gjithashtu furnizimin dhe vendosjen e produktit të kerkuar, fakt ky i deklaruar
edhe ne Shtojcen nr.10 Grafiku i furnizim vendosje të fikseve të zjarrit per objektet arsimore, fakt ky
i cili na rikthen ne kushtet e nenit 27 të VKM ne fjalë.
Ritheksojme se detyrimi i paraqitjes se Licences se QKL lind dhe eshte i detyrueshem ne zbatim të
ligjit Nr. Nr. 152/2015, date 21/12/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, si
dhe se të nenit 44 to ligjit Nr. 152/2015, date 21/12/2015 "Per sherbimin e
mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi", ku, sic u permend sa mesiper, mbeshtetur ne rendesine dhe
rrezikshmerine e aktivitetit të zhvilluar nga shoqëritë e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit rezulton
si detyrim ligjor regjistrimi prane Qendres Kombetare të Licencimit (QKL) dhe ne vijim janë të
detyruara të respektojne standarded e sigurisë nga zjarri, per sistemet pajisjet, mjetet qe tregtojnë
apo instalojne.
Perfundimisht rezulton si detyrim ligjor i padiskutueshem parashikimi i kriterit i cili percakton se
shoqëerite e mesiperme duhet të jene të regjistruara prane Regjistrit Kombetar të licencave (QKL)
dhe të pajisura me Licence kodi I.2.A Sherbim ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile .
2. Ne DT, Shtojca Nr. 10, Sasite dhe Grafiku i Levrimit, ne Tabelen Grafiku i Furnizim vendosje të
fikseve të zjarrit, nuk jane percaktuar Njesite Administrative ku gjenden Objektet Arsimore, fakt ky i
cili pengon krijimin e nje ideje të qartë per Operatoret Ekonomike ne pergatitjen e ofertes
ekonomike.
Theksojme se Autoriteti Kontraktor, në hartimin e DT të nje procedure prokurimi, duhet të plotesoje
me rigorozitet të gjitha shtojcat e parashikuara dhe të publikuara në setin e DST të shpallura në
faqen e internetit nga ana e Agjencise se Prokurimit Publik.
Në nenin11, pika 3,(Informacioni specifik permban informacion per kontratat e puneve, mallrave
dhe sherbimeve), germa b, të Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr.914, date 29.04.2014, "Per
rregullat e prokurimit publik", citohet shprehimisht se "Informacioni specifik per kontratat e
mallrave perfshin të pakten:
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- specifikimet teknike;
- grafikun e levrimit;
- kerkesat e vecanta per kualifikim dhe kriteret e shpalljes se fituesit".
Ne rastin konkret, në hartimin e DT per proceduren në fjale nga ana e Autoritetit Kontraktor në
Shtojcen 10, Sasite dhe Grafiku i Levrimit, nuk jane vendosur Njesite Administrative, ku gjenden
fizikisht Objektet Arsimore. Ky fakt, sic u permend mesiper, ndikon në pergatitjen e nje oferte jo të
sakte nga e Operatoreve Ekonomike pjesemarres.
Nga ana e Autoritetit Kontraktor deklarohet se ne momentin e nje kerkese per sqarim, drejtuar ketij
to fundit, ky information do t'i vihej lehtesisht ne dispozicion Operatorit Ekonomik pa specifikuar
menyren e paraqitjes se kerkeses per sqarim ne rastin konkret.
Duam të theksojme se në momentin e marrjes se ankeses mbeshtetur në nenin 42 to ligjit Nr. 9643,
date 20.11.2016 "Per Prokurimin Publik", i ndryshuar, nga ana e Autoritetit Kontraktor, duhet të
ishin bere modifikimet e procedures se prokurimit duke publikuar në sistemin elektronik të
Agjencise se Prokurimit Publik, shtojcen perkatese ku të percaktoheshin qartesisht Njesite
Administrative, ku gjenden fizikisht Objektet Arsimore, në menyre qe të jepet nje informacion sa me
i plote dhe i sakte per Operatoret ekonomike pjesemarres në pergatitjen e ofertes se tyre si dhe të
vijohej me shtyrjen e afateve to tenderit.
Perfundimisht kerkojme publikimin në sistemin elektronik të Agjencise se Prokurimit Publik, të
shtojces perkatese ku to percaktohen qartesisht në tabelen: Grafiku i Furmizim Vendosje të fikseve
të zjarrit, objektet arsimore të grupuara sipas Njesive Administrative, në menyre qe të jepet nje
informacion sa me i plote dhe i sakte per Operatoret ekonomike pjesemarres ne pergatitjen e
ofertes se tyre si dhe të vijohej me shtyrjen e afateve të tenderit.

3. Në shtojcen 9, tek Specifikimet teknike, nga ana e Autoritetit Kontraktor nuk jane cilesuar
Standardet Europiane të cilave duhet t'i referohen fikset e zjarrit me shkume dhe CO2 ashtu sikurse
jane specifikuar Standarded Europiane EN3-3 , EN3-6 , EN3-7 per fikset e zjarrit me pluhur. Per
me teper, per fikset e zjarrit me CO2 nga ana e Autoritetit Kontraktor jane vendosur specifikime
teknike to tilla qe i referohen nje marke to caktuar.
Duam të theksojmë dhe referojmë nenin 23 Specifikimet teknik” të LPP-së[..]“Specifikimet teknike,
që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të
përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar
kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është
e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat
me aftësi të kufizuara.” Specifikimet teknike duhet të mundësojnë një trajtim të njëjtë për të gjithë
kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin
publik. 3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor duke iu
referuar:
a)standardeve kombetare., qe mbeshteten ne ato nderkombetare,miratimeve teknike
nderkombetare, specifiki,neve teknike të pergjithshme, standardeve nderkombetare apo sistemeve to
tjera teknike të referimit, të percaktuara nga organet nderkombetare të standardizimit. Kur keto nuk
ekzistojne, ato u referohen standardeve kombetare, miratimeve teknike kombetare ose
specifikimeve teknike kombetare, që lidhen me projektimin, perllogaritjen dhe ekzekutimin e
puneve apo perdorimin e produkteve; […]b)kerkesave ne terma funksionale, kur nje gje e tille
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kerkon t'u referohesh standardeve kombetare ose nderkombetare, si menyre qe nenkupton
pajtueshmeri me kerkesat funksionale;
c)te dvja metodave të percaktuara në shkronjat "a" dhe "b" të pikes 3 të ketij neni per mallra,
sherbime apo pune të ndryshme, të perfshira ne të njejtin objekt kontrate. Çdo reference duhet të
shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj".
Ne hartimin e Specifikimeve Teknike Autoriteti Kontraktor ka perdorur nje standard të dyfishte, kjo
pasi ne rastin e fikseve to zjarrit me pluhur ka percaktuar me hollesi Standartet Europiane
perkatese, nderkohe qe ne lidhje me fikset e zjarrit me shkume dhe C02, nuk ka parashikuar asnje
Standart Europian, ne kundershtim me piken I të nenit 23 të LPP-se si dhe me piken 2, germa a të
po ketij neni.
Percaktimi i Autoritetit Kontraktor bie gjithashtu ne kundershtim të hapur me nenet 1 dhe 2 të ligjin
Nr. 9643, date 20.1 1.2016 "Per Prokurimin Publik", i ndryshuar, konkretisht me parimet e rritjes
se eficences dhe efikasitetit ne procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet
kontraktore; nxitjen e pjesemarrjes se operatoreve ekonomike ne procedurat e prokurimit publik;
sigurimit të nje trajtimi të barabarte dhe jodiskriminues per të gjithe operatoret ekonomike,
pjesemarres ne procedural e prokurimit publik; sigurimit të integritetit, besimit publik dhe
transparences ne procedural e prokurimit publik; mosdiskriminit dhe trajtimit të barabarte të
ofertuesve ose kandidateve; transparences ne procedurat e prokurimit si dhe barazise ne trajtimin e
kerkesave dhe të detyrimeve, qe u ngarkohen ofertuesve ose kandidateve...".
Gjithashtu ne fikset e zjarrit me CO2. nga ana e Autoritetit Kontraktor jane vendosur specifikime
teknike të tilla të cilat i referohen shprehimisht nje marke të caktuar. Po ne Nenin 23 to LPP-se,
pika 5 citohet shprehimisht se "Specifikinzet teknike nuk duhet të kene asnje kerkese apo reference
të ndonje marke apo emer i vecante, patente, vizatim ose tip, origjine specifike, prodhues ose
sipermarres sherbimi, pervec rasteve kur nuk ekziston nje menyre e mjaftueshme, e sakte apo e
kuptueshme, e pershkrimit të kerkesave, me kusht që fjalet "ose ekuivalent" to perfshihen
detyrimisht ne keto specifikime.
Pra, mbeshtetur ne percaktimin e mesiperm ligjor kur nje produkt i referohet nje marke to caktuar
ky i fundit eshte i detyruar qe to perfshije detyrimisht tek specifikimet teknike to po ketij produkti
fjalet "ose ekuivalent", ne menyre qe të mundesoje pjesemarrjen e operatorëve ekonomikë që
ofertojnë produktin me të njejtat specifikime të parashikuara nga autoriteti kontraktor, por me qe i
referohen nje marke të ndryshme nga ajo e parashikuar ne specifikimet teknike të publikuara ne
meyre qe të mundesojne nje trajtim t njëjtë per të gjithe kandidatet dhe ofertuesit dhe të mos
sherbejnë si pengesa për konkurrencen e hapur ne prokurimin p blik.
Perfundimisht kerkojme perfshirjen dhe publikimin tek Specifikimet teknike to Standardeve
Europiane perkatese, ne lidhjen me fikset e zjarrit me shkume dhe CO2 si dhe perfshirjen e termit
ose "ose ekuivalent" në lidhje me produktin fikse zjarri me CO', në perputhje me nenin 23, pika 5 to
LPP-se.
Në Shtojcen 8, Kriteret e Veçanta per Kualifikim, no piken 2.3, Kapaciteti Teknik, gërma a)
nga ana juaj eshte kerkuar "Operatori ekonomik duhet to paragese autorizim prodhuesi ose
distributor zyrtar per mallrat objekt prokurimi si perfagesues i kompanise prodhuese per të gjithe
mallin/mallrat objekt prokurimi. Ne rast paraqitje autorizimi distributori, operatori ekonomik
duhet to paraqesi leter angazhim ose akt marreveshje midis prodhuesit dhe distributorit e vlefshme
midis tyre...".
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Në rastin konkret nga ana e Autoritetit Kontraktor nuk jane kerkuar ne asnje moment qe në
autorizimin e prodhuesit të perfshihen:
1. Nr. i references se tenderit dhe objektin e prokurimit drejtuar Autoritetit Kontraktor;
2. Sasia e mallit, sipas kerkesave to Autoritetit Kontraktor;
3. Autorizimin nga ana e prodhuesit per perdorimin e certifikatave dhe dokumentacionit teknik
(deklarata konformiteti, fragmente toëkatalogut etj).
Sqarojme se autorizimet e prodhuesit lëshohen nga ana e ketyre të fundit me nje afat të percaktuar,
duke specifikuar proceduren në të cilen mund të perdoret, periudhen e vlefshmerise se autorizimit si
dhe sasine e produktit per të cilen leshohet autorizimi në fjale.
Në mungese të elementeve të permendur në pikat e mesiperme, operatore të ndryshem ekonomike,
mend të paraqesin autorizime të cilat jane të skaduara, (i ka perfunduar afati i perdorimit i
percaktuar në autorizim nga prodhuesi) dhe qe jane shkak abuzimi nga ana e operatoreve
ekonomike ofertues, duke shkaktuar situata pabarazie dhe diskriminimi në kualifikimin e tyre.
Theksojme gjithashtu se certifikatat e produkteve/deklaratat e konformitetit mund të shkarkohen
lehtesisht nga faqet e internetit të prodhuesve të ndryshem dhe mund të perdoren nga operatoret
ekonomike ofertues si dokumenta kualifikuese. Ritheksojme se mungesa e elementeve të mesiperm
bie ndesh gjithashtu në kundërshtim të hapur me nenet I dhe 2 të ligjit Nr.9643,
date20.11.2016"Per Prokurimin Publik", i ndryshuar, konkretisht me parimet e rritjes se eficences
dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore; nxitjen e
pjesemarrjes se operatoreve ekonomike në procedurat e prokurimit publik; sigurimit të nje trajtimi
të barabarte dhe jodiskriminues per të gjithe operatoret ekonomike, pjesemarres në procedurat e
prokurimit publik të kryera nga autoritetet kontraktore.
Perfundimisht kerkojme modifikimin e kriterit të mesiperm per kualifikim, duke parashikuar ne
paraqitjen e autorizimit të prodhuesit numrin e references se tenderit dhe objektin e prokurimit
drejtuar Autoritetit Kontraktor; Sasia e mallit, sipas kerkesave të Autoritetit Kontraktor si dhe
autorizimin nga ana e prodhuesit per perdorimin e certifikatave dhe dokumentacionit teknik
(deklarata konformiteti, fragmente to katalogut etj). Kerkojme gjithashtu heqjen e kerkeses per
paraqitjen e letra e angazhimitlakt marreveshja pasi rezulton e panevojshme dhe plotesohet me se
miri nga autorizimi i plotesuar me elementet e siper permendur.
Ne Shtojcen 8, Kriteret e Vecanta per Kualifikim, ne piken 2.3, Kapaciteti Teknik, ne germen
k) eshte kerkuar qe"Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese çertifrkate cilesie të agregateve
perberes (lenda fikese) të produkteve të ofruara dhe skedat teknike të tyre. (dokumentacioni të
paraqitet ne gjuhen shqipe ose i perkthyer dhe noterizuar)", nderkohe ne germen n) eshte kerkuar
qe "ofertuesi ekonomik duhet të paraqese per agregat & perberes të produkteve; Shkume AFFF
916, CO2, Pluhur ABC 40% dhe azot, raportet e testimit nga laboratore të çertifikuar
(dokumentacioni të paraqitet ne gjuhen shqipe ose i perkthyer dhe e
noterizuar)".
Theksojme se objekti i ketij prokurimi eshte "Blerje Fikse Zjarri". Ne rastin konkret kemi të bejme
me nje produkt të vetem, i cili eshte certifikuar ne origjine dhe ne teresine e tij.
Per pasoje ky produkt i permbush Standarded Europiane të Konformitetit sipas normativave CE
vertetuar kjo me paraqitjen e certificates se cilesise se produktit si dhe deklarates se konformitetit
ne perputhje me sa eshte kerkuar nga Autoriteti Kontraktor ne germen g) to Kritereve to Vecanta
per Kualifikim "Të gjithë mallrat sipas objektit të prokurimit duhet të permbushin standartet
Europiane të konformitetit sipas normativave CE. Per kete operatorët ekonomikë ofertues duhet të
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paraqesin certifikatat ose deklaratat e konformitetit per të gjitha produktet nga prodhuesi i tyre.
(dokumentacioni të paraqitet ne, gjuhën shqipe ose i
perkthyer dhe noterizuar) ".
Duhet theksuar se produkti i kerkuar ne kete procedure prokurimi prodhohet dhe importohet ne nje
nga vendet e Bashkimit Europian.
Referuar objektit të procedures "Blerje Fikse Zjarri", kemi të bejme shprehimisht me blerje
fikse zjarri (te cilat jane paraprakisht të çertifikuara dhe në rastin konkret nuk përfshihet
rimbushja apo mirembajtja e tyre, element ky qe mund të çonte ne kerkesen per certifikata cilesie të
agregateve perberes apo raporte testimi .
Percaktimi i Autoritetit Kontraktor bie gjithashtu ne kundershtim të hapur me nenet 1 dhe 2 të ligjin
Nr. 9643, date 20.11.2016 "Per Prokurimin Publik", i ndryshuar, konkretisht me parimet e rritjes se
eficences dhe efikasitetit ne procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore;
nxitjen e pjesemarrjes se operatoreve ekonomike në procedurat e prokurimit publik; sigurimit të nje
trajtimi të barabarte dhe jodiskriminues per të gjithe operatoret ekonomike, pjesemarres ne
procedurat e prokurimit publik;sigurimit të integritetit, besimit public dhe transparences ne
procedurat e prokurimit publik; mosdiskriminit dhe trajtimit të barabarte të ofertuesve ose
kandidateve; transparences ne procedurat e prokurimit si dhe barazise ne trajtimin e kerkesave dhe
të detyrimeve, qe u ngarkohen ofertuesve ose kandidateve...".
Perfundimisht kerkojme modifikimin e Dokumenteve të Tenderit, duke eliminuar nga Kriteret e
Veçanta per Kualifikim germen K dhe germen N, të parashikuar nga Autoriteti Kontraktor tek
Kapaciteti Teknik.
6. Ne Seksionin 5. Informacione Plotesuese, 5.2 Informacione shtese (vendi, zyra, menyrat per
terheqjen e dokumentave të tenderit) ne lidhje me pagesen e vleres se kontrates eshte parashikuar si
me poshte vijon:
SHENIM PER OPERATORET EKONOMIKE !!!!!!!!!!!
Pagesa per vleren e kontrates do të ndahet ne 3(tre) vite kalendarike ku;
Vlera prej 2 110 000 Leke me tvsh do to levrohet brenda Vitit kalendarik 2018.
Vlera prej 2 466 000 Leke me tvsh do to levrohet brenda Vitit kalendarik 2019.
Vlera e mbetur e Kontrates do to levrohet Brenda Vitit kalendarik 2020.
Nderkohe ne Shtojcen 10, Sasia dhe Grafiku i Levrimit eshte kerkuar afati i levrimit eshte
percaktuar:
30 (tridhjete) dite nga data e nenshkrimit të kontrates ne vendodhjet e percaktuara ne DST dhe
sipas kerkesave të autoritetit kontraktor ne kohe dhe sasi.
Ne lidhje me kete rast sqarojme se ne Shtojcen 15, Kushtet e Pergjithshme, ne Nenin 19, Afatet e
Pageses, pika 19.4 pecaktohet shprehimisht se: "Me perjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe
ne kontrate, pagesa per Mallrat do to behet brenda 30 diteve kalendarike nga dita qe jane pranuar
mallrat ose nga dita e marrjes se kerkeses per pagese cila do to jete me vone".
Per pasoje nga ana e Autoritetit Kontraktor nuk mund të parashikohen afate pagese tri vjecare, të
cilat cojne ne angari per operatoret ekonomike, si ne momentin e levrimit të mallit ashtu edhe ne
detyrimet financiare dhe fiskale me të cilat perballen ne rastin konkret.
Nga ana e Autoritetit Kontraktor eshte deklaruar se fondi per fikse zjarri eshte akorduar i ndare
per nje periudhe tri vjecare, fakt i cili ka detyruar kete të fundit të kerkojne levrimin e mallit per nje
periudhe 30 ditore, nderkohe qe pagesa do të kryhet ne nje periudhe 3 vjeçare.
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Ne lidhje me kete fakt theksojme se Autoriteti Kontraktor, ne rastin konkret ka patur mundesine e
perdorimit të "Marreveshjes Kuader", (e cila ka nje afat maksimal deri ne 4 vjet) duke bere ne kete
menyre qe levrimi i mallit të behet nga subjekti i shpallur fitues gjate periudhes tri vjegare, duke
balancuar ne kete menyre edhe efektin e pageses tri vjecare qe i eshte ngarkuar operatorit
ekonomik qe do to shpallet fitues.
Theksojme gjithashtu se pretendimi i Autoritetit Kontraktor ne lidhje me nevojat emergjente të
levrimit të mallit nga ky i fundit, nuk justifikon ne asnje moment zhvillimin e nje procedure
prokurimi standart sic eshte "Kerkesa per Propozim", ne të cilen perfshihen afatet e publikimit,
hapjes se ofertave, ankesave të mundeshme qe mund to kryhen nga operatore të ndryshem
ekonomike, si prane tij ashtu edhe ne Komisionin e Prokurimit Publik, shpalljes se fituesit si dhe
lidhjes se kontrates. Ky fakt con ne nje tejzgjatje të procedures se prokurimit, nderkohe kur nga ana
e Autoritetit kontraktor mund të ishte perzgjedhur nje tjeter procedure prokurimi, ne të cilen mund
të pershpejtohej lidhja e kontrates sic eshte "Negocimi me njoftim pa shpallje paraprake të njoftimit
to kontrates", gjithnje duke provuar rreptesisht kushtet e emergjente per të cilen kerkohet levrimi i
mallit.
Kjo zgjidhje nuk eshte kryer nga Autoriteti Kontraktor dhe ne rastin konkret nuk arrihet të provohet
ne asnje moment nevoja emergjente e ketij të fundit per levrimin e mallit, por gjendemi ne lidhjen e
nje kontrate ku levrimi i mallit nuk ka dhe nuk permban asnje nevoje emergjente.
Perfundimisht kerkojme modifikimin e Dokumenteve to Tenderit, duke eliminuar ne Seksionin 5,
Informacione Plotesuese, 5.2 Informacione shtese (vendi, zyra, menyrat per terheqjen e
dokumentave të tenderit) afatet e parashikuara ne iidnje me pagesen e vleres se kontrates,
konkretisht afatin tri vjecar të pageses të detyrimit kundrejt operatorit ekonomik qe do të shpallet
fitues ne kete procedure prokurimi.

II.5. Me shkresën me nr. 1082/1prot, datë 26.06.2018, protokolluar me tonën me nr. prot. 1107/2,
datë 29.06.2018, me objekt “Informacion” është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni dhe dokumentacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të
prokurimit për trajtimin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
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,
Arsyeton

III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Victoria - AL” shpk në lidhje me
vendosjen e kriterit se “1. Nga ana e Autoritetit Kontraktor ne Kriteret e Veçanta per Kualifikim
nuk eshte kerkuar qe shoqerite të cilat operojne ne sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi,
duhet të jene të rregjistrura ne QKL me kodin 1.2.A, ne zbatim të ligjit Nr. Nr. 152/2015, date
21/12/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin". Ne lidhje me kete pike sqarojme
se ne nenin 44 to ligjit Nr. 152/2015, date 21/12/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe
shpetimi" ("Sistemet, pajisjet, mjetet dhe instalimet e shuarjes se zjarrit) citohet se: "1. Tregtimi,
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prodhimi i pajisjeve dhe mjeteve per shuarjen dhe mbrojtjen nga zjarri, si dhe instalimet e tyre,
behen .ne zbatim to rregullave dhe standardeve to sigurise nga zjarri. 2. Sistemet, pajisjet, mjetet
dhe instalimet per sigurine nga zjarri dhe shpetimin shogerohen me certifikaten e origjines. 3.
Mirembajtja e sislemeve per sigurine nga zjarri dhe shpetimin kryhet ne perputhje me rregullat dhe
standardet nderkombetare per sigurine nga zjarri...". Mbeshtetur ne rendesine dhe rrezikshmerine e
aktivitetit të zhvilluar nga shoqerite e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi rezulton si detyrim ligjor
regjistrimi prane Qendres Kombetare të Licencimit (QKL) dhe ne vijim jane të detyruara të
respektojne standardet e sigurise nga zjarri, per sistemet pajisjet, mjetet qe tregtojne apo instalojne.
Theksojme gjithashtu se kjo kerkese gjen mbeshtetje ne Ligjin Nr. 10081 date 23/02/2009 "Per
Licencat, Autorizimet dhe Lejet ne Republiken e Shgiperise", shoqerite qe operojne në fushen e
mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit duhet të jene të regjistruara prane Regjistrit Kombetar të
licencave (QKL) dhe të pajisura me Licence kodi 1.2.A Sherbim ekspertize dhe/ose profesionale të
mbrojtjes civile. Po ne Vendimin e Keshillit to Ministrave Nr.914, date
29.04.2014,
"Per
rregullat e prokurimit publik", i ndryshuar, ne nenin 28
(Kontratat e Sherbimeve), pika 5
citohet shprehimisht se: "Per to provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti
kontraktor kerkon • a) licencat profesionale per realizimin e sherbimeve, objekt i kontrates, to
leshuara nga autoritetet kompetente shteterore".Perfundimisht rezulton si detyrim ligjor i
padiskutueshem parashikimi i kriterit i cili percakton se shoqerite e mesiperme duhet të jene të
regjistruara prane Regiistrit Kombetar të licencave (QKL) dhe të pajisura me Licence kodi 1.2.A
Sherbim ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile. Ne rastin e bashkimit to OE kjo licence
eshte e detyrueshme per të gjithe operatoret.”., Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,

III.1.1. Tek “Njoftimi i Kontratës”, seksioni 2 “Objekti i Kontratës” pika 2.8.3 të dokumentave
standarte të tenderit përcaktohet se:
Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje pajisje fikëse zjarri”
III.1.2. Në kthim përgjigjen nr. 948/1 prot., datë 07.06.2018, drejtuar operatorit ekonomik ankimues
“Victoria – AL” shpk, autoriteti kontaktor shprehet se: […] Përsa i përket pretendimit në pikën 1 të
ankesës së operatorit ekonomik për vendosjen e kriterit që… “ Nga ana e Autoritetit Kontraktor në
Kriteret e Veçanta për Kualifikim nuk është kërkuar që shoqëritë të cilat operojnë në shërbimin e
mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, duhet të jenë të rregjistruara në QKL me kodin 1.2.A. në zbatim
të ligjit nr. 152/2015 datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrotjes nga zjarri dhe shpëtimin”. Në
lidhje me këtë pikë sqarojmë se neni 44 i Ligjit nr. 152/2015 datë 21.12.2015 “Për shërbimin e
mbrotjes nga zjarri dhe shpëtimin” (Sistemet pajisjet mjetet dhe instalimet e shuarjes së zjarrit)
citohet se: : "1. Tregtimi, prodhimi i pajisjeve dhe mjeteve per shuarjen dhe mbrojtjen nga zjarri, si
dhe instalimet e tyre, behen ne zbatim te rregullave dhe standardeve të sigurise nga zjarri. 2.
Sistemet, pajisjet, mjetet dhe instalimet per sigurine nga zjarri dhe shpetimin shogerohen me
certifikaten e origjines. 3. Mirembajtja e sislemeve per sigurine nga zjarri dhe shpetimin kryhet ne
perputhje me rregullat dhe standardet nderkombetare per sigurine nga zjarri...". Mbeshtetur ne
rendesine dhe rrezikshmerine e aktivitetit të zhvilluar nga shoqerite e mbrojtjes nga zjarri dhe
shpetimi rezulton si detyrim ligjor regjistrimi prane Qendres Kombetare të Licencimit (QKL) dhe
ne vijim jane të detyruara të respektojne standardet e sigurise nga zjarri, per sistemet pajisjet,
mjetet qe tregtojne apo instalojne. Theksojme gjithashtu se kjo kerkese gjen mbeshtetje ne Ligjin Nr.
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10081 date 23/02/2009 "Per Licencat, Autorizimet dhe Lejet ne Republiken e Shgiperise", shoqerite
qe operojne në fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit duhet të jene të regjistruara prane
Regjistrit Kombetar të licencave (QKL) dhe të pajisura me Licence kodi 1.2.A Sherbim ekspertize
dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile. Po ne Vendimin e Keshillit to Ministrave Nr.914, date
29.04.2014, "Per rregullat e prokurimit publik", i ndryshuar, ne nenin 28 (Kontratat
e
Sherbimeve), pika 5 citohet shprehimisht se: "Per to provuar kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti kontraktor kerkon • a) licencat profesionale per realizimin e sherbimeve, objekt i
kontrates, to leshuara nga autoritetet kompetente shteterore". Perfundimisht rezulton si detyrim
ligjor i padiskutueshem parashikimi i kriterit i cili percakton se shoqerite e mesiperme duhet të jene
të regjistruara prane Regiistrit Kombetar të licencave (QKL) dhe të pajisura me Licence kodi 1.2.A
Sherbim ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile. Ne rastin e bashkimit to OE kjo licence
eshte e detyrueshme per të gjithe operatoret.
Mendojmë që kjo pikë e ankesës nuk duhet pranuar pasi referuar kritereve të Veçanta të DST-ve
pika V) e tyre autoriteti kontraktor ka kërkuar pasi nuk jemi në kushtet e nenit 28 (Kontratat e
Shërbimeve), pika 5 e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.04.2014 “Për rregullat e
Prokurimit Publik” i ndryshuar por në kushtet e nenit 27 (Kontrat e mallrave)
III.1.3. Në nenin 46, pika 1, gërma b të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”i
ndryshuar, 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.”
b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike,
profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për
të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës;
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
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.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik, nisur nga sa më lart, vlerëson se kriteret për kualifikim
vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të
operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se
zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e
duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Autoriteti kontraktor harton dokumentat e tenderit, në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore
në fuqi ndaj dhe përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim është lënë nën përgjegjësinë e
autoritetit kontraktues, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me objektin e natyrën e kontratës së
prokurimit. Sa i takon kërkesës së ankimuesit, në të cilën kërkon që të vendoset si kriter kualifikues
diponimi i Licensës 1.2.A, e cila në thelbin e saj është Licencë për Shërbime Ekspertize, Komisioni i
13

Prokurimit Publik sqaron se kjo kërkesë në thelb ka të bëjë me shtim kriteri. Në rastin konkret, KPP
gjykon se objekti i ankesës së operatorit ekonomik ankimues nuk lidhet me kundërshtimin e një
vendimi të shprehur nga ana e autoritetit kontraktor (verifikimin ligjor në rast se kriteret
kualifikuese janë në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës, apo në rast se specifikimet
teknik janë hartuar në formën e kërkuar nga ligji), por mbi shtimin e kritereve kualifikuese në një
procedurë prokurimi. Sa më sipër, KPP gjykon se kuadri ligjor në fuqi ka parashikuar se është në të
drejtën e plotë të autoritetit kontraktor të parashikojë kriteret minimale kualifikuese në një
procedurë prokurimi dhe në rast se këto të fundit, (vetëm kriteret e shprehura dhe jo ato hipotetike
të kërkuara) nuk janë në përputhje me rregullimet ligjore në fuqi, jepet garancia proceduriale e
paraqitjes së ankesës pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Në këtë kuptim, KPP gjykon se, në
asnjë rast nuk mund të marrë kompetencat e autoritetit kontraktor (njësisë së prokurimit) të shtojë
kritere të tjera kualifikuese për marrjen pjesë në procedurat e prokurimit publik.
Për rrjedhojë pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Victoria - AL” shpk nuk qëndron
III.2. Lidhur me kërkesën e operatorit ekonomik ankimues se “2. Ne shtojcen nr. 10 Sasia dhe
Grafiku i levrimit; ne tabelen Grafiku i Furnizim Vendosje të fikseve të zjarrit, mungojne njesite
administrative ku ndodhen objektet arsimore, gje e cila pengon ne krijimin e nje ideje të qarte të OE
ne pergatitjen e ofertave ekonomike. Prandaj ju kerkojme të percaktoni njesite administrative ku
ndodhen objektet arsimore ne të cilat do të realizohet zbatimi i kontrates” Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se,
III.1.2. Referuar, shtojcës 10 të dokumenteve të tenderit, në sasia dhe grafiku i mallrave, autoriteti
kontraktor ka parashikuar sasinë e mallit që kërkohet si më poshtë vijon:
Sasia e mallit që kërkohet:

Nr.

Emërtimi

Njësia

Sasia

Afati i
lëvrimit të
mallit

1

F.v. Fikse zjarri 6 kg me pluhur A B C 40%

copë

926

30 ditë

2

F.v Fikse zjarri 6 lt me shkume AFFF

copë

127

30 ditë

3

F.v Fikse zjarri me CO2 5 kg

copë

60

30 ditë

Grafiku i furnizim vendosje te fikseve te zjarrit per objektet arsimore
Nr.

EMRI I OBJEKTIT

Fikse zjarri 6
kg me pluhur

Fikse zjarri

Fikse zjarri 6 l
me shkume
14

ABC mbi
40%

me CO2 5 kg

AFFF

1

Cerdhe-Kopshti Shkoze e Integruar

1

1

0

2

Çerdhja Nr.52

0

1

1

3

Çerdhja Nr.26

0

1

1

4

Çerdhja Nr.15

0

1

2

5

Çerdhja Nr.19

0

1

1

6

Çerdhja Nr.48

0

1

1

7

Çerdhja Nr.16

0

1

1

8

Çerdhja Nr.57

0

1

1

9

Çerdhja Nr.4

0

1

1

10

Çerdhja Nr.47

1

1

2

11

Çerdhja Nr.45

0

1

1

12

Çerdhja Nr.1

0

1

1

13

Çerdhja Nr.23

0

1

1

14

Çerdhja Nr.8

1

1

2

15

Çerdhja Nr.11

0

1

1

16

Çerdhja Koder Kamez

1

1

1

17

Çerdhja Bregu i Lumit

0

1

1

18

Çerdhja-Kopshti "Xixellonja"

0

1

1

19

Çerdhja Nr.14

0

1

0

20

Çerdhja Nr.50

1

1

0

21

Çerdhja Nr.10

0

1

1

22

Çerdhja Nr.35

0

1

1

23

Çerdhja Nr.24

1

1

1

24

Çerdhja Nr.17

0

1

1

25

Çerdhja Nr.30

0

1

1
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26

Çerdhja Nr.56

1

1

1

27

Çerdhja Nr.42

0

1

1

28

Çerdhja Nr.51

0

1

1

29

Çerdhja Nr.33

2

1

1

30

Çerdhja Nr.13

2

1

1

31

KOPSHTI Nr.24

1

1

1

32

KOPSHTI Shkoze

0

0

1

33

KOPSHTI Nr.40

0

1

1

34

KOPSHTI Nr.41

0

1

1

35

KOPSHTI Sauk (I VJETER)

0

0

0

36

KOPSHTI Sauk (I RI)

3

1

1

37

KOPSHTI Nr.1

0

1

1

38

KOPSHTI Nr.60

0

0

0

39

KOPSHTI Nr.22

0

1

1

40

KOPSHTI Nr.27/A

1

1

1

41

KOPSHTI Nr.29

1

1

1

42

KOPSHTI Nr.39

1

1

0

43

KOPSHTI Nr.51

2

1

1

44

KOPSHTI Nr.11

0

1

0

45

KOPSHTI Nr.45

1

1

1

46

KOPSHTI Nr.52

2

1

1

47

KOPSHTI Nr.25/1

1

1

1

48

KOPSHTI Nr.31

0

1

1

49

KOPSHTI Nr.42

1

1

1

50

KOPSHTI "Selite"

0

0

1

51

KOPSHTI Nr. 27/K

1

1

1

52

KOPSHTI Nr.38

0

1

1
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53

KOPSHTI Nr.26

2

1

1

54

KOPSHTI Nr.43

0

1

1

55

KOPSHTI Nr.6

1

1

1

56

KOPSHTI Nr.19

0

1

1

57

KOPSHTI Nr.35

2

1

1

58

KOPSHTI Nr.3

0

1

1

59

KOPSHTI Nr.36

1

1

1

60

KOPSHTI Nr.8

1

1

1

61

KOPSHTI Nr.14

0

1

1

62

KOPSHTI Nr.28

1

1

1

63

K. Bregu i Lumit

0

1

0

64

Kopshti Nr.2

1

0

1

65

Kopshti Nr.20

1

1

1

66

Shk "A. Keta"

15

0

1

67

Shk. "Sander Prosi"

3

0

1

68

Shk."E. Cabej"

24

0

1

69

Shk. "B. Sykja"

15

0

1

70

Shk. "P. N. Luarasi"

8

0

1

71

Shk. "M. Keta"

26

0

1

72

Shk. "A. Broci"

8

0

1

73

Shk. "Partizani"

9

0

1

74

Shk. "S. Frasheri"

12

0

1

75

Shk. "K.Kristoforidhi"

3

0

1

76

Shk. "A.Vokshi"

3

0

1

77

Shk. "S.Tafaj"

8

0

1

78

Shk. "A. Buda"

6

0

1

79

Shk. "A. Demi"

3

0

1
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80

Shk. "K.i Lirise"

6

0

1

81

Shk. "A.Kostallari Vjeter"

40

0

1

82

Shk."A.Kostallari I Ri"

29

0

1

83

Shk. "F. Noli"

8

0

1

84

Shk. "M.Grameno"

11

0

1

85

Shk. "O.Myderizi"

2

0

1

86

Shk."M.Greblleshi"

7

0

1

87

Shk."Q. Ataturk"

4

0

1

88

Shk."I. Brahja"

3

0

1

89

Shk. "H. Prishtina"

17

0

1

90

Shk. "Xh Delli"

4

0

1

91

Shk. "K. i Lushnjes"

5

0

1

92

Shk. "N. Dardan"

10

0

1

93

Shk."Gj. Buzuku"

29

0

1

94

Shk. "R. Jarani"

26

0

1

95

Shk. "B. Curri"

32

0

1

96

Shk. "P. Engjelli"

22

0

1

97

Shk. "E. Durham"

21

0

1

98

Shk. "E. Duraku"

23

0

1

99

Shk. "26- Nentori"

3

0

1

3

0

1

101 Shk. "At Zef Pellumbi"

30

0

2

102 Shk. "L. Poradeci"

10

0

1

103 Shk. "Sh. Peza"

5

0

1

104 Shk. "1- Qershori"

2

0

1

105 Shk. "M. Kokalari"

24

0

1

106 Shk."K. i Manastirit"

24

0

1

100 Shk."M. Toptani"

18

107 Shk. "N. Frasheri"

9

0

1

108 Shk."P. Budi"

4

0

1

109 Shk. "S. Gabrani I Vjeter"

10

0

1

110 Shk.''S.Gabrani I Riu"

24

0

1

111 Shk. "G. Mayer"

41

0

1

112 Shk. "M. Mame"

27

0

1

113 Shk. "S. Çaçi"

36

0

2

114 Shk. "4- Deshmoret"

14

0

1

3

0

1

10

0

1

3

0

1
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0

1

119 Shk. "Q.Turdiu"

3

0

1

120 Shk. "7- Marsi"

3

0

1

121 Shk. "J. de Rada"

3

0

1

122 Shk. "A.Rustemi"

5

0

1

123 Shk. "K. e Pezes"

9

0

1

124 Shk. "A. Gashi"

54

0

2

125 Shk. "28-Nentori"

39

0

1

126 Shk. "I. Boletini"

2

0

1

127 Shk. "K. Jakova"

1

0

1

128 Shk. "S.Luarasi"

1

0

1

129 Shk.''Gj.Fishta''

25

0

1

926

60

127

115 Shk. "S. Kodra"
116 Shk."E Kuqe"
117 Shk. "H. Vogli"
118 Shk. "L. Prizrenit"

Gjithsej Fikse

Afatet e lëvrimit:
30 (tridhjetë) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës në vendodhjet e përcaktuara në DST dhe
sipas kërkesave të autoritetit kontraktor në kohë dhe sasi.
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III.2.3. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se: referuar kthim përgjigjes së autoritetit
kontraktor lidhur me këtë pikë të ankesës sqarohet se:[….] Përsa i përket pretendimit në pikën 2 të
ankesës së operatorit ekonomik për sqarimin e saktë të vendodhjes së objekteve sipas njësive
administrative që.. “Ne shtojcen nr. 10 Sasia dhe Grafiku i levrimit; ne tabelen Grafiku i Furnizim
Vendosje të fikseve të zjarrit, mungojne njesite administrative ku ndodhen objektet arsimore, gje e
cila pengon ne krijimin e nje ideje të qarte të OE ne pergatitjen e ofertave ekonomike. Prandaj ju
kerkojme të percaktoni njesite administrative ku ndodhen objektet arsimore ne të cilat do të
realizohet zbatimi i kontrates.”. Në bazë të referimit me këtë pikë dhe kërkesave tuaja konstatojmë
që kjo pikë nuk përbën shkak për ankim, por mund të paraqitej në formë kërkese për sqarim të
detajuar autoritetit kontraktor ku brenda një kohe të shkurtër do t’ju vihesh në dispozicion ky
informacion lehtësisht dhe brenda një kohe të shkurtër. Gjithsesi ju bëjmë me dije se ky
informacion do ju bëhet me dije dhe do tju vihet në dispozicion.[...]”.KPP gjykon se ankimuesi
është sqaruar për këtë pikë të ankesës nga autoriteti kontraktor. Autoriteti kontraktor ka detyrimin të
sqarojë ofertuesit për cdo kriter në mënyrë të detajuar. KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të
bëjë sqarimet përkatëse lidhur me vendodhjen e objekteve sipas njësive administrative që do të
paraqiten duke bërë njëherazi edhe publikimin e sqarimit përkatës në SPE në përputhje me nenin
42 të LPP i cili parashikon shprehimisht se: Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për
dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të
dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo
më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti kontraktor duhet të
përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e
ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ia
komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e
tenderit . Autoriteti kontraktor, në çdo kohë, përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin
eofertave dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ose me kërkesë për sqarim nga një operator
ekonomik, mund të bëjë ndryshime në dokumentet e tenderit, përmes hartimit të një shtojce. Çdo
shtojcë u komunikohet menjëherë të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e
tenderit dhe bëhet detyruese për ta. Shtojca vihet në dispozicion edhe në rrugë elektronike”

Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.

III.3. Lidhur me kërkesën e operatorit ekonomik ankimues, “Ne shtojcen nr. 9 Specifikimet teknike,
nuk keni cilesuar standartet europiane të cilave duhet t'ju referohemi per fikset e zjarrit me shkume
dhe CO2 ashtu sikurse keni specifikuar standartet europiane EN3-3, EN3-6, EN3-7 per fikset e
zjarrit me pluhur. Per me teper, per fikset e zjarrit me CO2 keni vendosur specifikime teknike të
tilla qe i referohen nje marke të caktuar pa percaktuar fjalet "ose ekuivalent" nderkohe qe ne nenin
23/5 to LPP parashikohet se: "Specifikimet teknike nuk duhet të kene asnje kerkese apo reference
të ndonje marke apo emer i vecante, patente, vizatim ose tip " . Bazuar sa me lart kerkojme
vendosjen e standarteve europiane të cilave ju referoheni per të gjitha mallrat qe po prokurohen
pasi standartet certifikojne ne teresi produktin pa cilesuar parametra të vecante.” Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
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III.3.1. Në shtojcën 9 “Specifikimet Teknike” autoriteti kontraktor ka parashikuar: të dokumentave
të tenderit”, autoriteti kontraktor ka përcaktuar:
Fikse zjarri me pluhur ABC 40%
Standartet Europiane

EN3-3 , EN3-6 , EN3-7

Ngarkesa Nominale

6 Kg

Volumi i paisjes

6.7 lt

Klasa e Zjarrit

21A – 113B – C

Agjenti fikes

Pluhur ICH- ABC 40%

Temperatura e punes

-30°C +60°C

Tipi i treguesit te presionit

Ø 35

Presioni i proves

Ph

25 Bar

Presioni maksimal i lejuar

Ps

17 Bar

Kohezgjatja e funksionit te vazhdueshem

9-10 sec

Rrezja e leshimit

5-7m

Ngjyra

Kuqe

Materiali

Celik 37.2

Spesori bomboles

1.4 mm

Spesori bazes

2 mm

Diametri i tubit te gomes

10mm /17 mm

Tipi i valvules

Me shtypje me gradim

Viti i prodhimit

2018

Garancia

1 (një) vit

Shënim: Produkti te kete nje shenje dalluese fosforeshente ne trup , kjo per efekt dallimi
lehtesisht ne erresire

Karakteristikat e pluhurit
Subjekti

Karakteristikat

Specifikimet

21

Perberja Kimike (%)

Dendesia (g/ml)

Analisa e granulimit

Fosfat monoamoniumi 40

38 – 42

Sulfat amoniumi

49 – 53

51

0.82 – 0.96

(g/ml) 0.89
Sita 125μm 19

14 - 24

Sita 63μm

45

37 – 53

Sita 40 μm 60

52 – 68

Rezistenca ndaj ngurtesimit

Sita 425μm

0

0

Rezistenca nga uji

Perthithje e ujit Nuk ka

Nuk ka

Perqindja e lageshtise

(%)

<0.25

<0.25
1

Garancia

(një) vit

A) ___________________________________________________________ Fikse
zjarri me shkumë.

Fikse e zjarrit AFF 960
Klasa i zjarrit

8A – 183B

Pesha totale

8.89 kg

Ngarkesa nominale

6 litra

Agenti fikes

Shkumë AFFF 916

Ngjyra

Kuqe

Presioni i mbushjes

Deri 18 bar

Lartesia

400mm

Gjatësia me gjithë valvolën

510mm

Diametri i jashtem

180mm

Temperatura e punes

-9°C +55°C

Presioni i shperthimit

26bar

Viti i Prodhimit

2018
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Garancia

1(një)vit

Shënim: Produkti te kete nje shenje dalluese fosforeshente ne trup, kjo per efekt dallimi lehtesisht ne
erresire.

B) Fikse zjarri me CO2 5kg
Fikese zjarri me dioksid karboni 5kg, perdoret per te fikur dhe parandaluar zjarrin i cili mund kete
perfshire E- aparatura elektrike dhe F- vajrave dhe yndyrnave. Fikja realizohet duke hedhur
dioksidin e karbonit rrotull vatres se zjarrit me qellim parandalimin dhe eleminimin e zjarrit,
gjithashtu dioksidi i karbonit ndihmon ne uljen e temperatures. Bombula eshte e ndertuar nga celik
special sipas standarteve europiane.
Fikse e zjarrit CO2
Klasa i zjarrit

55B-70B

Pesha totale

10-12 kg

Ngarkesa nominale

5 kg

Agenti fikes

CO2 (Dioksid karboni)

Ngjyra

Kuqe

Rrezja e lëshimit

3-5m

Lartesia

650-750mm

Diametri i jashtem

150-160mm

Temperatura e punes

-30°C +60°C

Presioni i shperthimit

50 Bar-60bar

Viti i Prodhimit

2018

Garancia

1 (një) vit

Shënim: Produkti te kete nje shenje dalluese fosforeshente ne trup, kjo per efekt dallimi lehtesisht ne
erresire.Fikset e zjarrit do te montohen ne objektet arsimore te sistemit parashkollor dhe shkollor,
sipas listes se shperndarjes. Ato do te montohen ne ambientet e pershtatshme dhe lehtesisht te
arritshme per kete qellim. Lartesia e montimit duhet te behet ne lartesine 1.2 m nga niveli i
dyshemese. Bombolat duhet te jene te pershtatura per tu varur ne varesen e dedikuar e cila do te
fiksohet ne mur me vida me upa. Per shkak se ne disa vende muret jane te amortizuara, do te
perdoren te gjitha mundesite e varjes se bombulave me kapese, mensola. fasheta etj., sipas nevojes.
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Gjate procesit te instalimit, duhet te merren ne konsiderate rrjetet aktuale te instalimeve
infrastrukturore qe kalojne ne brendesi te murit ne te cilin do te realizohet varja e bombulave, duke
u kujdesur per mos demtimin e tyre.
Gjate instalimit te tyre mund te kete demtim dhe renie te suvase per shkak te amortizimit te murit.
Autoriteti kontraktor kerkon qe te gjitha riparimet, suvatimet dhe lyerjet qe do te kryhen per te
riparuar demin, duhet ta kthejne murin ne gjendjen e meparshme me shpenzimet e kontraktuesit.

III.3.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se: referuar kthim përgjigjes së autoritetit
kontraktor lidhur me këtë pikë të ankesës sqarohet se:[….]Përsa i përket pikës 3 të ankesës së
operatorit ekonomik për sqarimin e standarteve europiane të kërkuara për fikset e zjarrit CO2….
“Ne shtojcen nr. 9 Specifikimet teknike, nuk keni cilesuar standartet europiane të cilave duhet t'ju
referohemi per fikëset e zjarrit me shkumë dhe CO2 ashtu sikurse keni specifikuar standartet
europiane EN3-3, EN3-6, EN3-7 per fikset e zjarrit me pluhur. Per me teper, per fikëset e zjarrit me
CO2 keni vendosur specifikime teknike të tilla qe i referohen nje marke të caktuar pa percaktuar
falet "ose ekuivalent" nderkohe qe ne nenin 23/5 to LPP parashikohet se: "Specifikimet teknike nuk
duhet të kene asnje kerkese apo reference të ndonje marke apo emer i vecante, patente, vizatim ose
tip" . Bazuar sa me lart kerkojme vendosjen e standarteve europiane të cilave ju referoheni per të
gjitha mallrat qe po prokurohen pasi standartet certifikojne ne teresi produktin pa cilesuar
parametra të vecante.”Përsa i përket përcaktimit të referencave specifike të parametrave të
komunitetit europian (CE) për autoritetin kontraktor mjafton që produkti në skedën e tij teknike,
katalogun dhe deklaratën e konformitetit të kërkuar të përmbushë normën CE
të produktit dhe
nuk shikojmë të arsyeshme vendosjen e kërkesave të tilla. Përsa i përket përcaktimit të parametrave
teknikë për fikset e zjarrit CO2, nga kqyrja me kujdes e parametrave të kërkuar do të dalloni se këto
parametra janë lënë të hapura me diapazon normal nga min në max dhe lehtësisht të ofrueshme nga
shumica e operatorëve ekonomikë që operojnë në treg. Kjo mund të provohet lehtësisht nga
shqyrtimi i produkteve të ofruara në ëebsitet e ndryshme të operatorëve ekonomikë që ofrojnë
produkte të ngjashme ku pjesa më e madhe i ofron këto produkte në përputhje me vlerat teknike të
kërkuara në DST dhe nuk shikojmë të arsyeshme vendosjen e kërkesave të tjera.
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, sqaron operatorin ekonomik ankimues se vendosja e
kritereve për kualifikim bëhet në mënyrë që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet
të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike,
financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit
me sukses të kontratës. Autoriteti kontraktor harton dokumentat e tenderit, në përputhje me
dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi ndaj dhe përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim është
lënë nën përgjegjësinë e autoritetit kontraktues, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me objektin e
natyrën e kontratës së prokurimit. Sa i takon kërkesës së ankimuesit, që në shtojcen nr. 9
Specifikimet teknike, të cilësohen standartet europiane të cilave duhet t'ju referohemi per fikëset e
zjarrit me shkumë dhe CO2 ashtu sikurse janë specifikuar standartet europiane EN3-3, EN3-6,
EN3-7 per fikset e zjarrit me pluhur, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se kjo kërkesë në thelb
ka të bëjë me shtim kriteri. Në rastin konkret, KPP gjykon se objekti i ankesës së operatorit
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ekonomik ankimues nuk lidhet me kundërshtimin e një vendimi të shprehur nga ana e autoritetit
kontraktor (verifikimin ligjor në rast se kriteret kualifikuese janë në proporcion me natyrën dhe
volumin e kontratës, apo në rast se specifikimet teknik janë hartuar në formën e kërkuar nga ligji),
por mbi shtimin e kritereve kualifikuese në një procedurë prokurimi. Sa më sipër, KPP gjykon se
kuadri ligjor në fuqi ka parashikuar se është në të drejtën e plotë të autoritetit kontraktor të
parashikojë kriteret minimale kualifikuese në një procedurë prokurimi dhe në rast se këto të fundit,
(vetëm kriteret e shprehura dhe jo ato hipotetike të kërkuara) nuk janë në përputhje me rregullimet
ligjore në fuqi, jepet garancia proceduriale e paraqitjes së ankesës pranë Komisionit të Prokurimit
Publik. Në këtë kuptim, KPP gjykon se, në asnjë rast nuk mund të marrë kompetencat e autoritetit
kontraktor (njësisë së prokurimit) të shtojë kritere të tjera kualifikuese për marrjen pjesë në
procedurat e prokurimit publik.
Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se “në fikëset e zjarrit me CO2 janë
vendosur specifikime teknike të tilla qe i referohen nje marke të caktuar”, Komisioni i Prokurimit
Publik sqaron se ky operator krahas pretendimit të ngritur mbi specifikimet teknike ka dhe barrën e
provës për të demonstruar se këto specifikime janë diskriminuese. Nga shqyrtimi i ankesës,
përgjigjes së autoriteti dhe gjithë dokumentacionit të paraqitur, operatori ekonomik ankimues në
fjalë ka dështuar të provojë pretendimin e tij. Në këto kushte, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon
se pretendimi i operatorit ekonomik ankimues është i pabazuar dhe si i tillë, nuk qëndron.
III.4. Lidhur me kërkesën e operatorit ekonomik ankimues, “4. Ne piken 2.3 Kapaciteti Teknik pika
a) keni kerkuar autorizim prodhuesi ose distributor zyrtar per mallrat objekt prokurimi. Ne
autorizimin e prodhuesit nuk keni kerkuar të percaktohet: • Nr. references se tenderit dhe objektin
e prokurimit drejtuar AK • Sasia sipas kerkesave to AK • Autorizimin nga ana e prodhuesit per
perdorimin e certifikatave dhe dokumentacionit teknik (deklarata konformiteti, fragmente to
katalogut etj)
Ju kerkojme të shtohet si kerkese pasi dokumentacionet teknike dhe certifikatat mund të shkarkohen
lehtesisht nga faqet e internetit të prodhuesve të ndryshem dhe mund të perdoren nga OE si
dokumenta kualifikuese. Duke qene se autorizimi i prodhuesit ne formen e mesiperme permban të
gjithe informacionin e nevojshem drejtuar AK mendojme se letra e angazhimit/akt- marreveshja
eshte e panevojshme.” Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 8, gërma a), “Kapaciteti teknik”, nga autoriteti kontraktor
është kërkuar:
Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese autorizim prodhuesi ose distributori zyrtar per mallrat
objekt prokurimi si perfaqesues i kompanise prodhuese per te gjithe mallin/mallrat objekt prokurimi.
Ne rast paraqitje autorizimi distributori, operatori ekonomik duhet te paraqesi ne leter angazhim ose
akt marreveshje midis prodhuesit dhe distributorit e vlefshme midis tyre. Autorizimi duhet te permbaje
te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite kjo e nevojshme per autoritetin kontraktor
ne rast verifikimi nga ana e tij. (dokumentacioni te paraqitet ne gjuhen shqipe ose i perkthyer dhe e
noterizuar).
III.4.2. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton se: referuar kthim përgjigjes së autoritetit
kontraktor lidhur me këtë pikë të ankesës sqarohet se: “[…] Ky kriter mendojmë që duhet të
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qëndrojë ashtu siç është formular dhe kërkuar në DST, pasi është në përputhje me nenin 27 pika 6
b) të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.04.2014 “Për rregullat e Prokurimit
Publik” i ndryshuar i cili shprehet: 6. Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve
ekonomikë të dorëzojnë dëshmi që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuar në
doumentet e tebnderit si… b)dëshminë e orgjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë
apo katalogjet teknikë”. Nga interpretimi literal dhe konceptual i kësaj dispozite të cituar më sipër
del qartazi se autoritetit kontraktor i lind gjithmonë e drejta të verifikojë orgjinalitetin e produkteve
që do të prokurohen.Autoriteti kontraktor e shikon të mjaftueshme sigurinë e orgjinalitetit të
produkteve duke vërtetuar me autorizimin e prodhuesit ose distributorit ligjor pasi nuk besojmë se
duhet patjetër të jepet autorizim i veçantë prodhuesi për çdo prokurim të mundshëm që mund të
marrë pjesë operatori ekonomik ofertues pasi do të cënontë barazinë në tendera dhe do të
vështirësonte procedurën me kërkesa burokratike të panevojshme. Kjo përsa i përket thelbit të kësaj
kërkese në DST, duhet të shikoni me kujdes që kriteri i paraqitjes së autorizimit të prodhuesit për
operatorin ekonomik ofertues nuk është ekskluziv pasi kemi cituar qartazi që mjafton edhe
autorizim nga distributori ligjor i autorizuar nga prodhuesi. Institucioni ynë e shikon të pabazë
kërkesën e heqjes së kriterit që distributor zyrtar duhet të ketë marrëveshje ose letër angazhimi
midis tij dhe prodhuesit pasi e sheh të pamundur konfirmimin e orgjinalitetit të produkteve vetëm
nëpërmjet etiketës apo deklaratës së konfirmitetit nga ana e operatori ekonomik ofertues[…]” Në
këtë kuptim Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se, autoriteti kontraktor pas ankesës së bërë nga
ana e operatorit ekonomik ankimues ka vendosur mospranimin e ankesës së paraqitur prej tij. K.P.P
gjykon se, autoriteti kontraktor harton dokumentat e tenderit, në përputhje me dispozitat ligjore e
nënligjore në fuqi ndaj dhe përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim është lënë nën
përgjegjësinë e autoritetit kontraktues, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me objektin e natyrën e
kontratës së prokurimit. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se kjo në thelb ka të bëjë me shtim
kriteri, në këtë kuptim KPP gjykon se në asnjë rast nuk mund të marrë kompetencat e autoritetit
kontraktor (njësisë së prokurimit) të shtojë kritere të tjera kualifikuese për marrjen pjesë në
procedurat e prokurimit publik.
Lidhur me kërkesën e autoritetit kontraktor për “[..]operatori ekonomik duhet të paraqesi një letër
angazhim ose akt marrëveshje midis prodhuesit dhe distributorit e vlefshme midis tyre[..]” e cila
duhet të paraqitet nga operatori ekonomik ne rast paraqitje autorizimi distributori, Kpp gjykon se,
paraqitja e letër angazhimit nga ana e opearorëve ekonomik pjesmarrës të mundshëm në këtë
procedurë prokurimi është një kërkesë e drejtë, proporcionale me objektin dhe nuk është kufizuese
dhe diskriminuese. Për sa kohë që nuk i përmban këto elementë KPP gjykon se nuk ka vend për
modifikim. Autoriteti kontraktor ka të drejtë të vendosë kritere minimale që i konsideron të
nevojshme sikundër në rastin konkret ku ka kërkuar në mënyrë alternative lëtër angazhimi ose akt
marëveshje midis prodhuesit dhe distributorit e vflefshme midis tyre, ose cdo document tjetër që
dëshmon lidhjen midis operatorit ekonomik dhe distributorit.
Përsa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.

III.5. Lidhur me kërkesën e operatorit ekonomik ankimues, Ne piken 2.3 Kapaciteti Teknik pika n)
keni kerkuar raportet e testimit nga laboratore të certifikuar per agregatet perberes të produkteve;
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dhe pika k) keni kerkuar certifikatat e cilesise se agregateve perberes. Objekti i prokurimit eshte
"Blerje Fikse Zjarri" pra nje produkt i vetem i cili eshte i certifikuar ne teresine e tij dhe permbush
standartet europiane të konformitetit sipas normativave CE e vertetuar kjo me paraqitjen e
certificates se cilesise se produktit dhe deklarates se konformitetit. Ky produkt prodhohet dhe
importohet ne nje nga vendet e Komunitetit Europian sic kerkohet. Referuar objektit të procedures
kerkohet "Blerje fikse zjarri" dhe nuk kemi të bejme me Rimbushje/mirembajtje të fikseve të zjarrit
prandaj kerkesa juaj per raportet e testimit dhe certifikatat e cilesise se agregateve perberes nuk
qendron.
III.5.1.Në dokumentat e tenderit, shtojca 8, gërma h) dhe k) “Kapaciteti teknik”, nga autoriteti
kontraktor është kërkuar:
h)
Ofertuesi ekonomik duhet të paraqesë për të gjithë produktet sipas objektit të prokurimit,
çertifikatën e origjinës së mallrave sipas përcaktimit të Ligjit Nr.152/2015 "Për shërbimin e
mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin".(dokumentacioni te paraqitet ne gjuhen shqipe ose i perkthyer
dhe e noterizuar).
k)Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë çertifikatë cilësie të agregatëve përbërës (lënda
fikëse) të produkteve të ofruara dhe skedat teknike të tyre. (dokumentacioni te paraqitet ne gjuhen
shqipe ose i perkthyer dhe noterizuar).
III.5.2. Në kthim përgjigjen nr. 948/1 prot., datë 07.06.2018, drejtuar operatorit ekonomik ankimues
“Victoria – AL” shpk, autoriteti kontaktor shprehet se: “[…] Përsa i përket pretendimit në pikën 4 të
ankesës së operatorit ekonomik se…. “Ne piken 2.3 Kapaciteti Teknik pika n) keni kerkuar raportet
e testimit nga laboratore të certifikuar per agregatet perberes të produkteve; dhe pika k) keni
kerkuar certifikatat e cilesise se agregateve perberes. Objekti i prokurimit eshte "Blerje Fikse
Zjarri" pra nje produkt i vetem i cili eshte i certifikuar ne teresine e tij dhe permbush standartet
europiane të konformitetit sipas normativave CE e vertetuar kjo me paraqitjen e certificates se
cilesise se produktit dhe deklarates se konformitetit. Ky produkt prodhohet dhe importohet ne nje
nga vendet e Komunitetit Europian sic kerkohet. Referuar objektit të procedures kerkohet "Blerje
fikses zjarri" dhe nuk kemi të bejme me Rimbushje/mirembajtje të fikseve të zjarrit prandaj kerkesa
juaj per raportet e testimit dhe certifikatat e cilesise se agregateve perberes nuk qendron”
Ky kriter mendojmë se duhet të qëndrojë ashtu siç është kërkuar në DST, pasi është në përputhje me
cilësimet 27 pika 6 b) të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.04.2014 “Për rregullat
e Prokurimit Publik” i ndryshuar i cili shprehet: 6. Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë
operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të
përcaktuar në dokumentet e tenderit si… b)dëshminë e orgjinalitetit të mostrave, përshkrimin
dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknikë”.
Në rastin e fikseve të zjarrit çdo prodhues mund të vërë në dispozicion me lehtësi të gjitha raportet
e testimit për agregatët përbërës për të vërtetuar që këto përbërës janë të çertifikuar dhe autoriteti
kontrakktor në këtë rast nuk ka kërkuar specifikime të veçanta të agregatëve përbërës gjë e cila do
të vështirësonte mundësinë e konkurimit në këtë procedurë. Nëse operatori ekonomik ofertues
disponon autorizim prodhuesi ose distributor zyrtar e ka lehtësisht të mundshme që të sigurojë këto
të dhëna nga subjektet e sipërcituar dhe kjo do të vërtetonte seriozitetin e bashkëpunimit. Në pikën
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4 të ankesës suaj keni kërkuar që…. “Ju këërkojmë të shtohet një kërkesë pasi dokumentacionet
teknike dhe çertifikata mund të shkarkohen lehtësisht nga faqet e internetit të prodhuesve të
ndryshëm dhe mund të përdoren nga oe si dokumenta kualifikues”. Kërkesa e autoritetit kontraktor
për vënien në dispozicion të raporteve të testimit për agregatët përbbërës të fikseve të zjarrit do të
konfirmonte vërtetësinë dhe seriozitetin e marrëdhënies ndërmjet prodhuesit dhe distributorit të
mallrave objekt prokurimi dhe operatorit ekonomik ofertues pasi është pothuajse e pamundur që
këto informacione të merren nëpërmjet faqeve zyrtare të internetit nga prodhues të ndryshëm.
III.5.3. Në nenin 46 pika 1, gërma “b” e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “[...] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është
përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;
III.5.4. Në nenin 28, pika 5, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar, përcaktohet: “Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale,
autoriteti kontraktor kërkon:
a) licencat profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore; dhe /ose
b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose
komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat
profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose
c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit; dhe/ose
ç) dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.
III.5.5. Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë
autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së
operatorit ekonomik për përmbushje me sukses të kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të
saj autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për
t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.

III.5.6. Në kriterin e vecantë të kualifikimit në shtojcën 8 “kapaciteti teknik” konstatohet se në
pikën 2.3. kapaciteti teknik gërma h) është kërkuar përkatësisht“Ofertuesi ekonomik duhet të
paraqesë për agregatët përbërës të produkteve; Shkumë AFFF 916, CO2, Pluhur ABC 40% dhe
azot, raportet e testimit nga laboratorë të çertifikuar. (dokumentacioni te paraqitet ne gjuhen
shqipe ose i perkthyer dhe e noterizuar” gërma k) “Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë
çertifikatë cilësie të agregatëve përbërës (lënda fikëse) të produkteve të ofruara dhe skedat teknike
të tyre. (dokumentacioni te paraqitet ne gjuhen shqipe ose i perkthyer dhe noterizuar).” Në lidhje
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me kriterin e kërkuar nga autoriteti kontraktor se “operatori ekonomik duhet te jete i pajisur me
[..]raportet e testimit nga laboratore të certifikuar per agregatet perberes të produkteve;si
certifikatat e cilësisë së agregatëve përbërës” KPP gjykon se në kushtet kur procedura e
prokurimit është një kontratë malli dhe mallrat do të lëvrohen dhe do të paraqiten në autoritetin
kontraktor si një produkt i vetëm (produkt final) i cili eshte i certifikuar në tërësinë e tij dhe
përmbush standartet europiane të konformitetit sipas normativave CE e vërtetuar kjo me paraqitjen
e çertifikatës së cilesisë së produktit dhe deklaratës së konformitetit, përcaktimi i një kriteri të tillë,
është diskriminues, përjashtues dhe jo në përputhje me objektin dhe natyrën e objektit të prokurimit,
e si i tillë duhet hequr nga ana e autoritetit kontraktor.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.6. Lidhur me kërkesën e operatorit ekonomik ankimues se “6. Ne Seksioni 5 Informacione
plotesuese, pika 5.2 Informacione shtese to DST eshte vene nje shenim per Operatoret Ekonomike
lidhur me pagesen e vleres se kontrates si me poshte:SHENIM PER OPERATORET EKONOMIKE
!!!!!!!!!!! Pagesa per vleren e kontrates do to ndahet ne 3(tre) vite kalendarike ku: 1. Vlera prej 2
110 000 Leke me tvsh do to levrohet brenda Vitit kalendarik 2018. 2. Vlera prej 2 466 000 Leke me
tvsh do to levrohet brenda Vitit kalendarik 2019. 3. Vlera e mbetur e Kontrates do to levrohet
brenda Vitit kalendarik 2020. Ne shtojcen Nr. 10 Sasia dhe Grafiku i levrimit eshte kerkuar afati i
levrimit si me poshte: Afatet e levrimit: 30 (tridhiete) dice nga data e nenshkrimit to kontrates ne
vendodhjet e percaktuara ne DST dhe sipas kerkesave to autoritetit kontraktor ne kohe dhe sasi. Ne
shtojcen Nr.15 Kushtet e Pergjithshme Mallrat Kerkese per propozim; Neni 19 Afatet
ePageses;pika 19.4: Me perjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe ne kontrate, pagesa per
Mallrat do të behet brenda 30 diteve kalendarike nga dita qe jane pranuar Mallrat ose nga dita e
marrjes se kerkeses per pagese cilado të jete me vone. Ne DST nuk eshte dhene asnje argument per
kete fakt nga Autoriteti kontraktor, prandaj duke qene se jeni jashte kuadrit ligjor , kerkojme të na
jepni argumentat perkatese lidhur me menyren e pageses se kontrates të vendosur nga Ju e cila
kerkohet të kryhet brenda 3 viteve kalendarike (2018-2020) nderkohe qe zbatimi i kontrates
kerkohet brenda 30 diteve nga nenshkrimi i saj.”Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.6.1. Në dokumentet e tenderit objekt prokurimi pika 2.8. dhe pika 2.9. nga autoriteti kontraktor
është përcaktuar:
1. Fondi limit 6 174 000 (gjashtë milion e njëqind e shtatëdhjetë e katër mijë) Lekë pa
TVSH.
2. Burimi i Financimit: Bashkia Tiranë
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Blerje pajisje fikëse zjarri
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
duke filluar nga dita e nënshkrimit të kontratës me përfundim në 30 ditë pas nënshkrimit të
kontratës
III.6.2. Në seksionin 5 Informacione Plotësuese në pikën 5 autoriteti kontraktor ka kërkuar :
SHËNIM PËR OPERATORËT EKONOMIKË !!!!!!!!!!!Pagesa për vlerën e kontratës do të ndahet
në 3(tre) vite kalendarike ku;
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1. Vlera prej 2 110 000 Lekë me tvsh do të lëvrohet brenda Vitit kalendarik 2018.
2. Vlera prej 2 466 000 Lekë me tvsh do të lëvrohet brenda Vitit kalendarik 2019.
3. Vlera e mbetur e Kontratës do të lëvrohet brenda Vitit kalendarik 2020.
III.6.3. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 39, pika 1,
përcaktohet shprehimisht se “Në njoftimet që botohen, sipas nenit 38 të këtij ligji, duhet të
përfshihen të gjitha informacionet që i lejojnë operatorëve ekonomikë të vendosin nëse do të marrin
pjesë apo jo në procedurat e prokurimit.”
III.6.4. Në nenin 59, pika 2 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 i
ndryshuar ”, përcaktohet shprehimisht: “1. Përllogaritja e vlerës limit të kontratës bëhet nga njësia
e prokurimit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme.
2. Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më
shumë alternativave të renditura si mëposhtë : çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave
(INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull,
nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj);ose/dhe
a) çmimet e tregut;ose/dhe
b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera
kontraktore;ose/dhe
ç) çmimet ndërkombëtare, të shpallura publikisht.
“Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të argumentojë dhe të
dokumentojë përllogaritjen e vlerës së kontratës, bazuar në specifikimet teknike të objektit që
prokurohet”
III.6.5. Në nenin 60 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, është parashikuar se: “Kur ka nevojë për punë/mallra/shërbime, pas
përllogaritjes së fondit limit sipas nenit 59 të këtyre rregullave, titullari i autoritetit kontraktor apo
zyrtari i autorizuar nxjerr menjëherë urdhrin e prokurimit, i cili duhet të përmbajë: objektin e
prokurimit; fondin e përllogaritur të vitit buxhetor, si dhe fondin total të përllogaritur, në rastin e
kontratave shumëvjeçare dhe marrëveshjes kuadër;llojin e procedurës së prokurimit, arsyet e
përdorimit të saj ose mënyrën e prokurimit (nëse është rasti);emrat e anëtarëve të njësisë së
prokurimit”
III.6.6. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr. 948/1prot datë 07.06.2018 me objekt “Kthim përgjigje
ankesës tuaj në lidhje me prokurimin me objekt: “Blerje pajisje fikëse zjarri”,citon se: “[…]Përsa i
përket kërkesës suaj për sqarim se përse vlera e kontratës do të likujdohet në 3 (tre) vite buxhetorë
sipas përcaktimeve në DST ju bëjmë me dije se autoriteti kontraktor nuk ushtron veprimtarinë e tij
me fondeet e veta, por me ato të vëna në dispozicion nga Bashkia Tiranë sipas nevojave të tij.
Bashkia Tiranë pas kërkesës së institucionit tonë për vënien në dispozicion të fondeve me shkresën
nr. 1573 prot datë 16.01.2018 “Njoftim i programit buxhetor afatmesëm 2018-2010” na bën me
dije se fondi i kërkuar nga institucioni ynë në bazë të vendimit nr. 132 datë 21.12.2017 të Këshillit
Bashkiak Tiranë është akorduar i ndarë në 3(tre) vite buxhetore, këto vlera sipas 3(tre) viteve
buxhetorë janë pasqyruar nga autoriteti kontraktor në DST. Nevojat emergjente për pajisjen me
fikëse zjarri të objekteve shkollore dhe parashkollore që institucioni ynë ka në administrim, ka
detyruar autoritetin kontraktor të kërkojë që lëvrimi i mallit të realizohet Brenda 30ditëve nga data
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e nënshkrimit të kontratës kurse pagesa në 3 vite buxhetore. Kjo kërkesë e paraqitur në DST do të
pasqyrohet dhe në kontratën e lidhur me operatorin ekonomik fitues të kësaj procedure. […]”
III.6.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se përse vlera e kontratës do të
likujdohet në 3 (tre) vite buxhetorë sipas përcaktimeve në DST, Komisioni i Prokurimit Publik
referuar informacionit të autoritetit kontraktor, konstaton se ky i fundit e ushtron veprimtarinë e tij
me fondet e veta, por të vënë në dispozicion nga Bashkia Tiranë (referuar shkresës nr. 1573 prot
datë 16.01.2018, si dhe Vendimit Nr. 132 datë 21.12.2017 të Këshillit Bashkiak) në të cilin është i
ndarë në 3(tre) vite buxhetore. Në këtë kuptim KPP sqaron se Autoriteti Kontraktor, në përputhje
me dispozitat e ligjit për prokurimin publik dhe të akteve nënligjore, të nxjerra në zbatim të tij,
është organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, hartimin dhe miratimin e buxhetit,
mirëpërdorimin e fondeve dhe menaxhimin e procedurave të prokurimit publik. Në këtë kuadër,
KPP gjykon se përllogaritja e fondit limit dhe argumentimi i tij është përgjegjësi direkte e
Autoritetit Kontraktor, i cili gjatë preventivimit të buxhetit, duhet të mbajë parasysh burimet
monetare dhe nevojat e autoritetit. Në këtë kuptim Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, nga
ana e autoritetit kontraktor nuk është bërë gjë tjetër veçse zbatimi i buxhetit vjetor dhe afatmesëm
referuar sa m sipër.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, me shumicë votash,
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Victoria - AL” sh.p.k për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-72878-05-31-2018, me
objekt: “Blerje pajisje fikëse zjarri”, me fond limit 6,174,000.00 Lekë pa tvsh, parashikuar
për tu zhvilluar më datë 12-06-2018 nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme
Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit, Bashkia Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në dokumentat e tenderit sipas
konstatimeve të mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për
zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Victoria - AL” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1107 Protokolli, Datë 13.06.2018
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Nënkryetar
Anëtar
Anëtar
Enkeleda Bega
Vilma Zhupaj
Lindita Skeja

Anëtar
Merita Zeqaj

Kryetar
Evis Shurdha
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Mendim Kundër
Unë, Evis Shurdha Kryetare dhe Enkeleda Bega Nënkryetare e Komisionit të Prokurimit Publik (në
vijim KPP), jam pjesërisht dakord me arsyetimin dhe dispozitivin e vendimit për sa i përket ankesës
me objekt: Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së prokurimit ““Kërkesë për
Propozim” me Nr. REF-72878-05-31-2018, me objekt: “Blerje pajisje fikëse zjarri”, me fond limit
6,174,000.00 Lekë pa tvsh, parashikuar për tu zhvilluar më datë 12-06-2018 nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit, Bashkia Tiranë.
Pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyetojmë:
I. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se përse vlera e kontratës do të likujdohet
në 3 (tre) vite buxhetorë sipas përcaktimeve në DST; vërejmë se:
I.1.1. Në dokumentet e tenderit objekt prokurimi pika 2.8. dhe pika 2.9. nga autoriteti kontraktor
është përcaktuar:
Fondi limit 6 174 000 (gjashtë milion e njëqind e shtatëdhjetë e katër mijë) Lekë pa TVSH.
Burimi i Financimit: Bashkia Tiranë
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: ¬ Blerje pajisje fikëse zjarri
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
duke filluar nga dita e nënshkrimit të kontratës me përfundim në 30 ditë pas nënshkrimit të
kontratës
I.1.2. Në seksionin 5 Informacione Plotësuese në pikën 5 autoriteti kontraktor ka kërkuar :
SHËNIM PËR OPERATORËT EKONOMIKË !!!!!!!!!!!Pagesa për vlerën e kontratës do të ndahet
në 3(tre) vite kalendarike ku;
1.
Vlera prej 2 110 000 Lekë me tvsh do të lëvrohet brenda Vitit kalendarik 2018.
2.
Vlera prej 2 466 000 Lekë me tvsh do të lëvrohet brenda Vitit kalendarik 2019.
3.
Vlera e mbetur e Kontratës do të lëvrohet brenda Vitit kalendarik 2020.
I.1.3. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 39, pika 1,
përcaktohet shprehimisht se “Në njoftimet që botohen, sipas nenit 38 të këtij ligji, duhet të
përfshihen të gjitha informacionet që i lejojnë operatorëve ekonomikë të vendosin nëse do të marrin
pjesë apo jo në procedurat e prokurimit.”
I.1.4. Në nenin 59, pika 2 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014 i ndryshuar
”, përcaktohet shprehimisht: “1. Përllogaritja e vlerës limit të kontratës bëhet nga njësia e
prokurimit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme.
2. Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më
shumë alternativave të renditura si mëposhtë : çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave
(INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull,
nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj);ose/dhe
a) çmimet e tregut;ose/dhe
b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera
kontraktore;ose/dhe
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ç) çmimet ndërkombëtare, të shpallura publikisht.
“Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të argumentojë dhe të
dokumentojë përllogaritjen e vlerës së kontratës, bazuar në specifikimet teknike të objektit që
prokurohet”
I.1.5. Në nenin 60 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar, është parashikuar se: “Kur ka nevojë për punë/mallra/shërbime, pas
përllogaritjes së fondit limit sipas nenit 59 të këtyre rregullave, titullari i autoritetit kontraktor apo
zyrtari i autorizuar nxjerr menjëherë urdhrin e prokurimit, i cili duhet të përmbajë: objektin e
prokurimit; fondin e përllogaritur të vitit buxhetor, si dhe fondin total të përllogaritur, në rastin e
kontratave shumëvjeçare dhe marrëveshjes kuadër;llojin e procedurës së prokurimit, arsyet e
përdorimit të saj ose mënyrën e prokurimit (nëse është rasti);emrat e anëtarëve të njësisë së
prokurimit”
I.1.6. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr. 948/1prot datë 07.06.2018 me objekt “Kthim përgjigje
ankesës tuaj në lidhje me prokurimin me objekt: “Blerje pajisje fikëse zjarri”,citon se: “[…]Përsa i
përket kërkesës suaj për sqarim se përse vlera e kontratës do të likujdohet në 3 (tre) vite buxhetorë
sipas përcaktimeve në DST ju bëjmë me dije se autoriteti kontraktor nuk ushtron veprimtarinë e tij
me fondeet e veta, por me ato të vëna në dispozicion nga Bashkia Tiranë sipas nevojave të tij.
Bashkia Tiranë pas kërkesës së institucionit tonë për vënien në dispozicion të fondeve me shkresën
nr. 1573 prot datë 16.01.2018 “Njoftim i programit buxhetor afatmesëm 2018-2010” na bën me
dije se fondi i kërkuar nga institucioni ynë në bazë të vendimit nr. 132 datë 21.12.2017 të Këshillit
Bashkiak Tiranë është akorduar i ndarë në 3(tre) vite buxhetore, këto vlera sipas 3(tre) viteve
buxhetorë janë pasqyruar nga autoriteti kontraktor në DST. Nevojat emergjente për pajisjen me
fikëse zjarri të objekteve shkollore dhe parashkollore që institucioni ynë ka në administrim, ka
detyruar autoritetin kontraktor të kërkojë që lëvrimi i mallit të realizohet Brenda 30ditëve nga data
e nënshkrimit të kontratës kurse pagesa në 3 vite buxhetore. Kjo kërkesë e paraqitur në DST do të
pasqyrohet dhe në kontratën e lidhur me operatorin ekonomik fitues të kësaj procedure. […]”
I.1.7. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues se përse vlera e kontratës do të
likujdohet në 3 (tre) vite buxhetorë sipas përcaktimeve në DST, mendojmë se referuar informacionit
të autoritetit kontraktor, konstatojmë se ky i fundit e ushtron veprimtarinë e tij me fondet e veta, por
të vënë në dispozicion nga Bashkia Tiranë (referuar shkresës nr. 1573 prot datë 16.01.2018, si dhe
Vendimit Nr. 132 datë 21.12.2017 të Këshillit Bashkiak) në të cilin është i ndarë në 3(tre) vite
buxhetore. Në këtë kuptim sqaromë se Autoriteti Kontraktor, në përputhje me dispozitat e ligjit për
prokurimin publik dhe të akteve nënligjore, të nxjerra në zbatim të tij, është organi përgjegjës për
prokurimin e fondeve publike, hartimin dhe miratimin e buxhetit, mirëpërdorimin e fondeve dhe
menaxhimin e procedurave të prokurimit publik. Në këtë kuadër, gjykojmë se përllogaritja e fondit
limit dhe argumentimi i tij është përgjegjësi direkte e Autoritetit Kontraktor, i cili gjatë
preventivimit të buxhetit, duhet të mbajë parasysh burimet monetare dhe nevojat e autoritetit.
Akoma më tej referuar regjistrit të parashikimeve për vitin buxhetor 2018 të autoritetit kontraktor
në fjalë për zërin “Blerje pajisje fikëse zjarri”, ka parashikuar një fond limit total, çka nënkupton që
pagesa për vlerën e kontratës objekt prokurimi do të kryhet në total pas lëvrimit dhe pranimit të
mallrave objekt prokurimi. Në të këtë kuptim, gjykojmë se kjo kërkesë duhet të modifikohet në
përputhje me sa më sipër.
Përsa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
Kryetar
Nënkryetar
Evis Shurdha
Enkeleda Bega
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