REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 208/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 08.04.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit “Kërkesë
për Propozime”, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
me roje private të Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Bulqizë”, me nr.
REF-24029-02-15-2016, me fond limit 2.200.000 lekë (pa TVSH),
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 29.02.2016, nga autoriteti
kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Bulqizë”.

Ankimues:

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

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria e Shërbimit Spitalor Bulqizë
Lagjia “Minatori”, Bulqizë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184,
datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin
dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
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Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes shqyrtoi parashtrimet me shkrim
dhe pretendimet e ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë
në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”, i ndryshuar;
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik;
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 16.02.2016 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e
prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje
private të Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Bulqizë”, me nr. REF-24029-02-15-2016, me fond
limit 2.200.000 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 22.02.2016, operatori ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k., ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar kriteret e kualifikimit e konkretisht:
[...]
1. Në Seksionin 3 të DST Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik, pika 3.2 AK
kërkon: “Sigurimi i Ofertës (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë
më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor :
Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas
Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është 44.000 Lekë (dyzet e katër mijë).
Kërkojmë nga AK të heqë nga DST e kësaj procedure kriterin e lartëpërmendur [...]
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2. Në shtojcën 6 të DST Kapaciteti teknik: Pika 2 AK kërkon: Subjekti ofertues duhet të
disponojë të paktën 1 automjet, në pronësi ose të marrë me qera në emër të shoqërisë, të
vërtetuar me dokumentacionin ligjor përkatës si: Leje Qarkullimi, Kontroll teknik vjetor,
taksa vjetore të paguara, Siguracion, çertifikatë pronësie dhe lejedrejtimin e punonjësit
për ndërhyrje në raste emergjente”.
Kërkojmë nga AK modifikimin e këtij kriteri duke kërkuar dhe specifikuar që drejtuesi i
mjetit apo punonjësi për ndërhyrje në raste emergjente të jetë punonjës i çertifikuar i
shoqërisë konform ligjit 75/2014 dhe i siguruar me detyrën drejtues mjeti, ky fakt të jetë i
deklaruar dhe pasqyruar në listëpagesat përkatëse Formulari Esig 025. Në përfundim të
arsyetimit mendojmë se Autoriteti kontraktor duhet të modifikojë DST në përputhje me
legjislacionin në fuqi.[...]
Kërkojmë
a) Marrjen parasysh të ankesës tonë;
b) pezullimin e procedurës së prokurimit derisa ankesa jonë të jetë shqyrtuar plotësisht;
c) modifikimin e kritereve të kundërshtuara nga ana jonë;
d) publikimin e modifikimeve të DST në www.app.gov.al
II.3. Operatori ekonomik ankimues sqaron se në datën 24.03.2016, nëpërmjet shkresës nr. 50
prot., datë 23.02.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues
duke mbajtur një qëndrim kontradiktor në lidhje me pretendimin për sigurimin e ofertës pasi
fillimisht sqaron se kjo kërkesë nuk do të jetë kriter për skualifikim, ndërkohë që në paragrafin e
fundit të kthimit të përgjigjes së ankesës së operatorit ekonomik ankimues autoriteti kontraktor
ka vendosur që të mos pranojë pretendimet e operatorit ekonomik “Safe” sh.p.k. në lidhje me
modifikimin e kritereve të kundërshtuara prej tij dhe publikimin e modifikimeve.
Në lidhje me pretendimin tjetër për drejtuesin e mjetit është refuzuar dhe nuk është marrë
parasysh.
II.4. Në datën 29.02.2016 operatori ekonomik “Safe” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në Komisionin
e Prokurimit Publik, duke ngritur të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e depozituar pranë
autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 10.03.2016, nëpërmjet shkresës me nr.66 prot., datë 08.03.2016, me objekt:
“Dërgim informacioni”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik informacioni i
autoritetit kontraktor lidhur me ankesën e operatorit ekonomik “Safe” sh.p.k.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga
autoriteti kontraktor,
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Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Safe” sh.p.k. se kërkojmë nga AK të heqë
nga DST e kësaj procedure kriterin për sigurimin e ofertës, Komisioni i Prokurimit Publik vëren
se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Seksioni 3, pika 3.2, nga autoriteti kontraktor është kërkuar:
“Sigurimi i Ofertës (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se
kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor): Operatori Ekonomik
paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e
sigurimit të ofertës është 44.000 Lekë (dyzet e katër mijë).
III.1.2. Në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 49, pika 1,
përcakton: “Në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti
kontraktor mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas rregullave të
prokurimit publik.”
Ndërsa në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, neni 18, pika 1, thuhet:
“Në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti kontraktor
mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas këtij neni. Në këtë rast,
sigurimi i ofertës ka formën e një depozite apo garancie, të lëshuar nga një bankë ose një
shoqëri sigurimi, e licencuar nga shteti për të ushtruar këtë veprimtari.”
III.1.3. Nga interpretimi literal i dispozitave të mësipërme, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon
se kërkesa e mësipërme e lex specialis përmes të cilës autoritetet kontraktore mund t’u kërkojnë
ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës strictu sensu i drejtohet vetëm procedurës/ve, (të cilat
gëzojnë një pozitë të veçantë nga LPP), procedurave të prokurimeve mbi kufirin e lartë monetarë
(referuar kufinjve monetarë të parashikuar nga akti normativ në zbatim të ligjit).
Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se sigurimi i ofertës është një kusht i cili
mund kërkohet nga autoriteti kontraktor në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se
kufiri i lartë monetar dhe meqenëse autoritetet kontraktore nuk mund të kërkojnë sigurim oferte
në procedurat e prokurimit “Kërkesë për propozim”, referuar kjo analizës së mësipërme,
rrjedhimisht edhe Formulari i Sigurimit të Ofertës nuk duhet të kërkohet të paraqitet nga
operatorët ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.1.4. Komisioni i Prokurimit Publik konstaton në kthimin e përgjigjes drejtuar operatorit
ekonomik ankimues autoriteti kontraktor ka mbajtur qëndrim kontradiktor, duke u shprehur se
kriteri në lidhje me sigurimin e ofertës nuk do të jetë shkak skualifikimi, ndërkohë që në fund
shprehet se nuk do të bëhen modifikime për dokumentat e tenderit.
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Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se në rast se autoriteti kontraktor pranon një pretendim të
një operatori ekonomik në lidhje me modifikimin e dokumentave të tenderit, rrjedhimisht ai
duhet ta pasqyrojë atë në një shtojcë të publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike për t’iu
bërë e njohur të gjithë operatorëve ekonomikë të interesuar për procedurën e prokurimit.
III.1.4.1. Sqarojmë se në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
neni 42, pika 1, përcaktohet:
“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.”
Po në këtë nen, pikat 2 dhe 2/1 përcaktohet “Autoriteti kontraktor, në çdo kohë, përpara
mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e ofertave 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.
2/1. Në çdo rast, kur ndryshohen dokumentet e tenderit, autoriteti kontraktor zgjat afatin kohor
për dorëzimin e ofertës me 5 ditë, ndërsa për prokurimet mbi kufijtë e lartë monetarë me 10
ditë.”
Sa më sipër, sqarojmë se autoriteti kontraktor duhet të jetë i saktë dhe i qartë në argumentimin
dhe kthimin e përgjigjes operatorëve ekonomikë ankimues, e më pas në varësi të pranimit ose jo
të pretendimeve të paraqitura duhet të bëjë publikimin në sistemin e prokurimeve elektronike të
shtojcës me sqarimet apo modifikimet përkatëse si edhe duke përcaktuar shtyrjen e datës së
zhvillimit të procedurës për t’ia njoftuar të gjithë operatorëve ekonomikë të interesuar, në
përputhje me legjislacionin në fuqi.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Safe” sh.p.k. se kriteri në pikën 2 të
Kapacitetit teknik të modifikohet duke u specifikuar që drejtuesi i mjetit apo punonjësi për
ndërhyrje në raste emergjente të jetë punonjës i çertifikuar i shoqërisë konform ligjit 75/2014
dhe i siguruar me detyrën drejtues mjeti, ky fakt të jetë i deklaruar dhe pasqyruar në listëpagesat
përkatëse Formulari Esig 025, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7 Kapaciteti teknik, pika 2, është kërkuar: “Subjekti
ofertues duhet të disponojë të paktën 1 automjet, në pronësi ose të marrë me qera në emër të
shoqërisë, të vërtetuar me dokumentacionin ligjor përkatës si: Leje Qarkullimi, Kontroll teknik
vjetor, taksa vjetore të paguara, Siguracion, çertifikatë pronësie dhe lejedrejtimin e punonjësit
për ndërhyrje në raste emergjente”.
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III.2.2. Në nenin 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pika
3, parashikohet se: “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë
pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në
rregullat e prokurimit publik”.
III.2.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar, neni 28, pika 2 dhe 5 përcaktohet se: “2. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të
përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në
përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo
rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”.
“5. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:[…]
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.2.3. Autoriteti kontraktor sqaron se në lidhje me disponimin e një mjeti kemi gjykuar dhe
vendosur si të arsyeshme që drejtuesi i mjetit të jetë i paisur me leje drejtimi dhe nuk ka kërkuar
domosdoshmërisht që të jetë edhe i çertifikuar si punonjës shërbimi pasi kriter ligjor i drejtimit
të mjetit është leja e drejtimit.
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. Sa më sipër, për sa kohë që kërkesat dhe kriteret e dokumentave të tenderit janë në
përputhje dhe përpjesëtim me natyrën dhe objektin e kontratës objekt shqyrtimi, nuk janë
diskriminuese, të ekzagjeruara, që nuk pengojnë pjesëmarrjen dhe konkurrencën, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se kriteri i vendosur nuk vjen në kundërshtim me legjislacionin në
fuqi.
Rrjedhimisht pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Safe” sh.p.k. për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për Propozime”, me objekt: “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike me roje private të Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Bulqizë”, me nr. REF24029-02-15-2016, me fond limit 2.200.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 29.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e Shërbimit Spitalor
Bulqizë”.
2. Autoriteti kontraktor të kryejë modifikimet përkatëse në përputhje me arsyetimet dhe
konstatimet e mësipërme të Komisionit të Prokurimit Publik.
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3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet zyra e financës që të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik ankimues “Safe” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 396 Protokolli,
Datë 29.02.2016

Zv/Kryetar
Spiro Kuro

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Anëtar
Anëtar
Juliana Hoxha
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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