KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P118/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 08.03.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-67758-0215-2017 me objekt: “Shërbim ruajtje me roje private i
ndërmarrjes dhe makinerisë së rëndë”, me fond limit limit
7,521,004 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në
datën 27.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Bordi Rajonal i
Kullimit Lezhë.

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Rruga “Lidhja e Prizrenit”,L.8, P.10/1 Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Bordi Rajonal i Kullimit Lezhë
Rruga “Fran Ivanaj”, Lezhë

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 15.02.2017 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-67758-02-15-2017 me objekt:
“Shërbim ruajtje me roje private i ndërmarrjes dhe makinerisë së rëndë”, me fond limit limit
7,521,004 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën 27.02.2017, nga autoriteti
kontraktor, Bordi Rajonal i Kullimit Lezhë.
II.2. Në datën 22.02.2017 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
-

Më datë 17.02.2017 shoqëria jonë u njoh me dokumentat standarte të publikuara nga
autoriteti kontraktor. Nga shqyrtimi i tyre vëmë re se disa prej kritereve ishin të
paligjshme dhe joproporcionale me objektin e prokurimit. Konkretisht:

-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autorittei kontraktor ka kërkuar: Operatori ekonomik
të ketë në pronësi dhe në funksionim Qëndrën e Kontrollit të Shërbimit (24 orëshe).
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Ekzistenca dhe funksionimi i saj të provohet me paraqitjen e vërtetimit të lëshuar nga
Drejtoria Vendore Policisë Lezhë për vitit 2017 kjo konformë ligjit nr.75/2014, datë
10.07.2014 “Për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike” dhe Udhëzimin e Ministrit të
Punëve të Brendshme Nr.157, datë 01.04.2015. Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën e
verifikimit në terren të disponueshmërisë së këtij kapaciteti. Kërkesa e autoritetit
kontraktor është e dyzuar pasi në pikën 10 të kapacitetit teknik ka kërkuar: Operatori
ekonomik duhet të paraqesë vërtetim përformancë të lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Vendore Lezhë.Vërtetimi të jetë për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2016 konform Ligjit
Nr.75/2014 “Për shërbimin Privat të Sigurise Fizike”, dhe Udhëzimit nr 157,datë
01.04.2015”Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike, lëshuar nga Drejtoria
e Policisë Vendore Lezhë , ku të jepet informacion mbi gjëndjen e shoqërisë. Autoriteti
kontraktor duhet të jetë i qartë në lidhje me kërkesën e tij pasi në dy pika të ndryshme ka
kërkuar vërtetim lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë lëshuar në periudha të
ndryshme kohore. Autoriteti nuk mund të kërkojë 2 vërtetime nga DVP Lezhë por duhet të
mjaftohet me paraqitjen e vërtetimit të lëshuar në vitin 2017 pasi ky duke qenë më i afërt
në kohë me datën e zhvillimit të tenderit i ka më të përditësuara kapacitetet e operatorëve
ekonomikë. Për sa më sipër kërkojmë lënien vetëm të një kërkese për vërtetim lëshuar nga
Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë me përmbajtje si më poshtë: Operatori ekonomik
duhet të paraqesë vërtetim performance të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore
Lezhë . Vërtetimi të jetë për vitin 2017 konform ligjit 75/2014 dhe udhëizmit nr.157 datë
01.04.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore Lezhë ku të jepet informacion mbi
gjendjen e shoqërisë.Operatori ekonomik duhet të disponojë sallë operative shoqëruar me
aktmiratimin.
-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit autoriteti kontraktor ka kërkuar: Aktin e Miratimit të
Qëndrës së Kontrollit të Shërbimeve dhe proçes verbalin e miratimit nga Drejtoria e
Policisë Vendore Lezhë konformë me Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme
Nr.157, datë 01.04.2015 dhe të akteve nënligjore që rrjedhin në zbatim të tyre. Kërkesa e
autoritteit kontraktor për paraqitjen e procesverbalit të miratimit të sallës operative është
e ekzagjeruar dhe joproporcionale. Me lëshimin e akt miratimit salla është e miratuar nga
institucioni kompetent dhe nuk është e nevojshme të paraqiten dokumente të tillë si
procsverbali që nuk vërtetojnë asnjë kapacitet. Për sa më sipër këkrojmë heqjen e kriterit
për paraqitjen e procesverbalit të miratimit të sallës operative.

-

Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar: Vërtetim për numrin e punonjësve të
çertifikuar konform ligjit nr. 75/2014 "Për shërbimin privat të sigurisë fizike", shoqëruar
me listën emërore, çertifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, lëshuar nga Drejtoria e
Policisë Qarkut Lezhë, jo më pak se 13 persona. Kriteri që certifikatat e punonjësve të
shërbimit të jenë lëshuar vetëm në bazë të ligjit nr.75/2014 për SHPSF dhe Udhëzimit
Nr.157 datë 01.04.2015 Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike, bie në
kundërshtim me legjislacionin në fuqi pasi certifikatat e lëshuara sipas ligjit të vjetër janë
lëshuar pa afat dhe ato janë ende të vlefshme. Nëse do të shikojmë ligjin nr.8870 datë
19.04.2001 “Për SHPSF” dhe Udhëzimin Nr.656 datë 06.10.2009 “Për procedurat e
certifikimit, licensimit dhe kontrollit të veprimtarisë së shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë
fizike” vijojnë të jenë ende në fuqi. Gjithashtu nëse do të shikojmë ligjin nr.75/2014 për
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SHPSF te dispozita kalimtare e tij neni 4 thuhet: Licencat aktive të dhëna në zbatim të
ligjit nr.8770 datë 19.04.2001 “ Për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizie të ndryshuar e
ruajnë vlefshmërinë e tyre deri në një vit nga hyrja në fuqi e këtij ligji me të drejtën e
aplikimit të ri për pajisje me licencë sipas kushteve dhe kritereve të këtij ligji”. Nga sa më
sipër del qartë se certifikatat e shërbimit certifikatat e punonjësve të shërbimit lëshuar në
bazë të ligjit nr.8870 vijojnë të jenë ende të vlefshme. Dispozita e mësipërme nuk i
referohet certifikatave të punonjësve, por vetëm licencës së shoqërisë, terma të cilat nuk
janë të njëjtë sipas përcaktimeve të ligjit. Certifikatë është dokumenti që i jepet titullarit të
subjektit, drejtuesit teknik dhe punonjësit të shërbimit i cili vërteton aftësinë e tyre për
ushtrimin e detyrave përkatëse. Licencë është akti adinistrativ që i njeh titullarit të saj të
drejtën të fillojë të ushtrojë tipin e veprimtarisë në përputhje me kushtet e përcaktuara në
të. Neni 5 pika 5 i ligjit 75/2014 për Sh.p.s.f thotë: Certifikata është e vlefshme për katër
vjet me të drejtë ripërtëritje për titullarin e subjektit, për drejtuesin teknik dhe punonjësin
e shërbimit. Përfundimisht ligji i ri parashikon vetëm rastet për certifikim për herë të parë
të një punonjësi. Për certifikatat e lëshuara në bazë të ligjit nr.8870 do të vazhdojnë të
jenë ende në fuqi. Akoma më tej referuar kthim përgjigjes së shoqatës së shoqërive të
sigurisë fizike nr.7814/3 prot datë 27.12.2016 të Drejtorisë së Policisë së Shtetit
përforcohet edhe një herë fakti se certifikatat e lëshuara në bazë të ligjit nr.8870 për
SHPSF vijojnë të jenë të vlefshme. Nga sa më sipër kërkojmë modifikimin e kriterit si në
vijim: Vërtetim për numrin e punonjësve të çertifikuar, shoqëruar me listën emërore,
çertifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut
Lezhë, jo më pak se 13 persona
-

Autoriteti kontraktor nuk ka specifikuar afatin për të cilin do të cilin do të ruhet vendroja
me shërbim 24 orë. Mosdhënia e këtij informacioni e bën të pamundur përllogaritjen e
ofertës ekonomike nga ana e operatorëve ekonomikë pjesmarrës në procedurën e
prokurimit. Për sa më sipër kërkojmë përcaktimin në muaj të afatit për të cilin kërkohet
të kryhet shërbimi për vendrojen me shërbim 24 orë.

-

Te specifikimet teknike autoriteti kontraktor ka këkruar: Te dhena per sherbimin per
ruajtjen e 7 eskavatoreve qe kryejne punime. Jane ne pune 7 eskavator qe duhet te ruhen
per 1138 dite ose 7.3 muaj, nga keto 1138 dite 58 dite jane dite pushimi dhe duhet te
ruhen me tre turne ndersa ditet e tjera te mbetura jane dite pune dhe do te ruhen me dy
turne. Autoriteti kontraktor nuk ka qenë fare i qartë kur ka përcaktuar afatin e ruajtjes së
7 eskavatorëve pasi afati në ditë nuk korenspondon me afatin ne nuaj. Konkretisht 1138
ditë/30.41 ditë mesatarisht në muaj=37.42 muaj dhe jo 7.3 muaj sa ka përcaktuar
autoriteti kontraktor. Autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë saktë afatin në muaj për të
cilin kërkon kryerjen e shërbimit për ruajtjen e eskavatorëve në mënyrë që të gjithë
operatorët ekonomikë të vihen në kushte të barabarta gjatë përllogaritjes së ofertës
ekonomike dhe të mos lihen vënd për interpretime.

II.3. Në datën 24.02.2017, me shkresën nr. 64/1 prot, operatori ekonomik ankimues “Toni
Security” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me pranimin pjesërisht të akesës nga autoriteti
kontraktor lidhur me procesverbalin e miratimit të qendrës së kontroolit dhe përcaktimit të afatit
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për vendrojen me shërbim 24 orë, për të cilat ka bërë dhe modifikimet përkatëse me anë të
shtojcës së publikuar në sistemin e prokurimeve elektronike më datë 24.02.2017.
II.4. Në datën 28.02.2017 pala ankimuese “Toni Security” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese drejtuar autoritetit kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr.64/2 prot., datë 03.03.2017 protokolluar me tonën me nr.315/2 datë
06.03.2017 me objekt “Dërgohet informacion”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit
Publik informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit.
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 “Toni Security” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Operatori ekonomik të ketë në pronësi dhe në funksionim Qëndrën e
Kontrollit të Shërbimit (24 orëshe). Ekzistenca dhe funksionimi i saj të provohet me paraqitjen e
vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria Vendore Policisë Lezhë për vitit 2017 kjo konform ligjit
nr.75/2014, datë 10.07.2014 “Për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike” dhe Udhëzimin e
Ministrit të Punëve të Brendshme Nr.157, datë 01.04.2015. Autoriteti Kontraktor rezervon të
drejtën e verifikimit në terren të disponueshmërisë së këtij kapaciteti. Kërkesa e autoritetit
kontraktor është e dyzuar pasi në pikën 10 të kapacitetit teknik ka kërkuar: Operatori ekonomik
duhet të paraqesë vërtetim përformancë të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore Lezhë.
Vërtetimi të jetë për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2016 konform Ligjit Nr.75/2014 “Për
shërbimin Privat të Sigurise Fizike”, dhe Udhëzimit nr 157,datë 01.04.2015”Për funksionimin e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore Lezhë , ku të jepet
informacion mbi gjëndjen e shoqërisë. Autoriteti kontraktor duhet të jetë i qartë në lidhje me
kërkesën e tij pasi në dy pika të ndryshme ka kërkuar vërtetim lëshuar nga Drejtoria Vendore e
Policisë Lezhë lëshuar në periudha të ndryshme kohore. Autoriteti nuk mund të kërkojë 2
vërtetime nga DVP Lezhë por duhet të mjaftohet me paraqitjen e vërtetimit të lëshuar në vitin
2017 pasi ky duke qenë më i afërt në kohë me datën e zhvillimit të tenderit i ka më të
përditësuara kapacitetet e operatorëve ekonomikë. Për sa më sipër kërkojmë lënien vetëm të një
kërkese për vërtetim lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë me përmbajtje si më poshtë:
Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim performance të lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Vendore Lezhë . Vërtetimi të jetë për vitin 2017 konform ligjit 75/2014 dhe udhëizmit nr.157
datë 01.04.2015 lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore Lezhë ku të jepet informacion mbi
gjendjen e shoqërisë. Operatori ekonomik duhet të disponojë sallë operative shoqëruar me
aktmiratimin”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se,
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III.1.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifkimit” pika 2.3. “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohen kriteret si më poshtë:
8. Operatori ekonomik të ketë në pronësi dhe në funksionim Qëndrën e Kontrollit të
Shërbimit (24 orëshe). Ekzistenca dhe funksionimi i saj të provohet me paraqitjen e
vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria Vendore Policisë Lezhë për vitit 2017 kjo konform ligjit
nr.75/2014, datë 10.07.2014 “Për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike” dhe
Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme Nr.157, datë 01.04.2015. Autoriteti
Kontraktor rezervon të drejtën e verifikimit në terren të disponueshmërisë së këtij
kapaciteti.
9. Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim përformancë të lëshuar nga Drejtoria e
Policisë Vendore Lezhë. Vërtetimi të jetë për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2016 konform
Ligjit Nr.75/2014 “Për shërbimin Privat të Sigurise Fizike”, dhe Udhëzimit nr 157,datë
01.04.2015”Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike, lëshuar nga Drejtoria
e Policisë Vendore Lezhë , ku të jepet informacion mbi gjëndjen e shoqërisë.
III.1.2. 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.
III.1.3. Në Ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 22 “Qendra e
kontrollit të SHPSF-së”, pika 1 është përcaktuar: “Subjekti i licencuar për aktivitetin e shërbimit
privat të sigurisë fizike, në çdo njësi administrative që ushtron veprimtari, duhet të ketë qendër
kontrolli, ku të tregohet adresa e saj fizike dhe elektronike, si dhe stema me emërtimin e
shoqërisë.”
III.1.4. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 24 “Përgjegjësitë e
titullarit të subjektit të SHPSF-ve”, gërma “e”, është parashikuar si më poshtë:
“Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar që ofron shërbimin për
sigurimin fizik të objekteve shtetërore e private, të personave, të veprimtarive social-kulturore,
sportive, fetare e politike, si dhe për sigurimin e vlerave monetare, materiale dhe sendeve të
çmuara gjatë transportit, të kontraktuara, dhe ka këto përgjegjësi:
-

Të informojë me shkrim, të paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të Policisë së
Shtetit, për veprimtarinë e SHPSF-së.”

III.1.4. Referuar kritereve sa më sipër si dhe bazës ligjore të sipërcituar, Komisioni konstaton se
autoriteti kontraktor ka dubluar kërkesën për paraqitjen e vërtetimit të performancës të lëshuar
nga Drejtoria Vendore e Policisë duke kërkuar në njërën anë vërtetim për provueshmërinë e
disponimit të qendrës së kontrollit dhe në anën tjetër për gjendjen e shoqërisë.
Komisioni gjykon se vërtetimi i performancës i lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë jep
informacion për gjendjen e përgjithshme të shoqërisë përfshi këtu edhe vërtetimin se subjekti
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disponon qendër kontrolli. Në këto kushte Komisioni gjykon se përsëritja e kriterit nuk i shërben
autoritetit kontraktor për tu njohur me ndonjë kapacitet shtesë të operatorëve ekonomikë dhe
gjithashtu shkakton konfuzion ndërmjet operatorëve lidhur me afatin brenda të cilit duhet të
paraqitet vërtetimi pasi autoriteti kontraktor ka parashikuar dy afate të ndryshme për të njëjtin
dokument. Në këtë kuptim Komisioni gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për
modifikimin e kriterit ku të kërkojë një vërtetim të vetëm performance të lëshuar nga Drejtoria
Vendore e Policisë në të cilin të jepet informacion mbi gjendjen e shoqërisë përfshi këtu
informacionin mbi qendrën e kontrollit.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik akimues “Toni Security” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Vërtetim për numrin e punonjësve të çertifikuar konform ligjit nr. 75/2014
"Për shërbimin privat të sigurisë fizike", shoqëruar me listën emërore, çertifikatat/lejet e
punonjësve të çertifikuar, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Lezhë, jo më pak se 13
persona. Kriteri që certifikatat e punonjësve të shërbimit të jenë lëshuar vetëm në bazë të ligjit
nr.75/2014 për SHPSF dhe Udhëzimit Nr.157 datë 01.04.2015 Për funksionimin e shërbimit
privat të sigurisë fizike, bie në kundërshtim me legjislacionin në fuqi pasi certifikatat e lëshuara
sipas ligjit të vjetër janë lëshuar pa afat dhe ato janë ende të vlefshme. Nga sa më sipër kërkojmë
modifikimin e kriterit si në vijim: Vërtetim për numrin e punonjësve të çertifikuar, shoqëruar me
listën emërore, çertifikatat/lejet e punonjësve të çertifikuar, lëshuar nga Drejtoria e Policisë
Qarkut Lezhë, jo më pak se 13 persona” Komsioni i Prokurimit Publik vëren se,
III.2.1. Në shtojcën 6 “Kriteret e vecanta të kualifkimit” pika 2.3. “Kapaciteti teknik” të
dokumentave të procedurës së prokurimit objekt ankimi përcaktohet kriteri si më poshtë:
-

Vërtetim për numrin e punonjësve të çertifikuar konform ligjit nr. 75/2014 "Për shërbimin
privat të sigurisë fizike", shoqëruar me listën emërore, çertifikatat/lejet e punonjësve të
çertifikuar, lëshuar nga Drejtoria e Policisë Qarkut Lezhë, jo më pak se 13 persona.

III.2.2.Referuar korenspondencës së mbajtur midis Komisionit të Prokurimit Publik dhe
Ministrisë së Punëve të Brendshme lidhur me procesin e ricertifikimit të punonjësve të shërbimit
të subjekteve të shoqërive të ruajtjes dhe sigurisë fizike, certifikuar sipas ligjit Nr.8770 datë
19.04.2011 “Për Shërbimin e Ruajtjes dhe sigurisë fizike” si dhe vlefshmërisë së tyre, nga kjo e
fundit me shkresën nr.1378/2 prot datë 29.12.2016 konfirmohet si më poshtë:
Ligji 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, si dhe udhëzimi i Ministrit të Punëve të
Brendshme nr.157 datë 01.04.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”,
detyron zbatimin e procedurave të reja për certifikimin e punonjësve të shërbimit privat të
sigurisë fizike.
Në zbatim të këtyre procedurave, punonjësit e shërbimit të SHPSF-së, duhet të pajisen me
dokumentin “Dëshmi aftësie”(i cili është pjesë e dokumentacionit për pajisjen me certifikatën e
ushtrimit të profesionit për punonjës shërbimi-SHPSF) nga Akademia e Sigurisë pas
përfundimit të kursit të trajnimit përkatës si dhe nga Qendrat e Trajnimit Privat.
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Akademia e Sigurisë ka zhvilluar kurset e trajnimit për punonjësit e rinj të shërbimit të SHPSFsë dhe ka pajisur me “Dëshmi aftësie” 690 kandidatë, si dhe ka në proces trajnimi 112
kandidatë.
Aktualisht janë në marrëdhënie pune rreth 9 mije punonjës të SHPSF-së, të cilët duhet t’i
nënshtrohen procesit të ricertifikimit nga Akademia e Sigurisë dhe nga Qendra e Trajtimit
Privat.
Certifikatat e punonjësve të shërbimit SHPSF-ve që janë në marrëdhënie pune, të lëshuara mbi
bazën e ligjit nr.8770 datë 19.04.2001, “Për Shërbimin e Ruajtjes dhe të Sigurisë Fizike”, të
shfuqizuar, të cilat janë pa afat, konsiderohen të vlefshme dhe e ruajnë vlefshmërinë e tyre deri
në momentin e ricertifikimit të punonjësve nga ana e Policisë së Shtetit, sipas kushteve dhe
kritereve të ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014, “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”.
Procesi i ricertifikimit të punonjësve të shërbimit të SHPSF-ve shoqërohet me certifikatën e re
me afat vlefshmërie 4 (katër) vjet.
Zhvillimi i kurseve të trajnimit për pajisjen me dëshmi aftësie për këta punonjës shërbimi, do të
vazhdojë të bëhet me kapacitetet që ka Akademia e Sigurisë, si dhe nga Qendrat e Trajnimit
Privat për Punonjës Shërbimi, menjëherë pas miratimit të akteve nënligjore për licensimin e
këtyre qendrave.
Certifikatat e punonjësve të shërbimit SHPSF-ve do të konsiderohen të pavlefshme, mbas
ricertifikimit të punonjësve në bazë të ligjit nr.75/2014 datë 10.07.2014, ose pas përfundimit të
afatit 4 (katër) vjecar të certifikimit.
Referuar sa më sipër në kushtet kur, sipas informacionit të dhënë nga Drejtoria e Policisë së
Shtetit, procesi i riçertifikimit nuk ka përfunduar ende, dhe është në proçes për një afat të
pacaktuar që kërkon kohën e duhur për t’u mbyllur, për shkak edhe të një vakumi ligjor,
Komisioni i Prokurimit Publik, rekomandon autoritetetin kontraktor që në rastet kur në
dokumentat e tenderit do të përcaktohet kriteri në lidhje me paraqitjen e çertifikave të punonjësve
të shërbimit, bashkëlidhur me këtë kriter, të përcaktohet edhe paraqitja e një vërtetimi/dokumenti
të lëshuar nga Drejtoria e Policisë Vendore, i cili të përmbajë të dhëna për listën emërore të
punonjësve të shërbimit të çertifikuar të ngarkuar nga operatorët ekonomikë në sistemin e
prokurimeve elektronike, si edhe të dhëna në lidhje me vlefshmërinë e këtyre çertifikatave.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k për
modifikimin e kriterit “Te specifikimet teknike autoriteti kontraktor ka kërkuar: Te dhena per
sherbimin per ruajtjen e 7 eskavatoreve qe kryejne punime. Jane ne pune 7 eskavator qe duhet te
ruhen per 1138 dite ose 7.3 muaj, nga keto 1138 dite 58 dite jane dite pushimi dhe duhet te ruhen
me tre turne ndersa ditet e tjera te mbetura jane dite pune dhe do te ruhen me dy turne. Autoriteti
kontraktor nuk ka qenë fare i qartë kur ka përcaktuar afatin e ruajtjes së 7 eskavatorëve pasi
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afati në ditë nuk korenspondon me afatin ne nuaj. Konkretisht 1138 ditë/30.41 ditë mesatarisht
në muaj=37.42 muaj dhe jo 7.3 muaj sa ka përcaktuar autoriteti kontraktor. Autoriteti kontraktor
duhet të përcaktojë saktë afatin në muaj për të cilin kërkon kryerjen e shërbimit për ruajtjen e
eskavatorëve në mënyrë që të gjithë operatorët ekonomikë të vihen në kushte të barabarta gjatë
përllogaritjes së ofertës ekonomike dhe të mos lihen vënd për interpretime”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se,
III.3.1.Në shtojcën 8 “Specifikimet Teknike” të dokumentave të procedurës së prokurimit objekt
ankimi përcaktohet se:
Te dhena per sherbimin per ruajtjen e 7 eskavatoreve qe kryejne punime.
Jane ne pune 7 eskavator qe duhet te ruhen per 1138 dite ose 7.3 muaj, nga keto 1138 dite 58
dite jane dite pushimi dhe duhet te ruhen me tre turne ndersa ditet e tjera te mbetura jane dite
pune dhe do te ruhen me dy turne.
III.3.2. Në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 23, pika 1
dhe 4, përcaktohet se: “Specifikimet teknike, që përcaktojnë karakteristikat e mallrave, punëve
dhe shërbimeve që do të prokurohen, duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në
mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur
ndërmjet të 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.
III.3.3. Neni 28 “Kontratat e Shërbimeve” i VKM Nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar
parashikon shprehimisht se 1. Natyra e shërbimeve duhet të shprehet qartë në termat e
referencës, ku përfshihen objekti, qëllimi, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që
do të kryhet.
III.3.2. Referuar sa më sipër Komisioni konstaton se autoriteti kontraktor ka gabuar në
përllogaritjen e ditëve në të cilat kërkon kryerjen e shërbimit pasi 1138 ditë nuk përkojnë me
afatin 7.3 muaj të konvertuar nga autoriteti kontraktor.
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se autoriteti kontraktor nuk ka përcaktuar qartë dhe saktë
periudhën e kryerjes së shërbimit. Sqarojmë se kohëzgjatja e kontratës ose periudha e kryerjes së
shërbimit është një element i rëndësishëm dhe i domosdoshëm gjatë hartimit të ofertës
ekonomikë nga ana e operatorëv ekonomikë. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se,
mospërcaktimi i saktë i informacionit në lidhje me afatin e kryerjes së shërbimit apo përcaktimi i
të dhënave kontradiktore, krijon krijuar konfuzion tek ofertuesit lidhur me përgatitjen e ofertave
të tyre ekonomike si dhe vështirëson punën e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në procesin e
vlerësimit dhe krahasimit të ofertave ndërmjet tyre. Në këto kushte Komisioni gjykon se
autoriteti kontraktor duhet të marrë masa për përcaktimin e saktë të afatit në ditë dhe në muaj.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit qëndron.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar dhe nenit 23 të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri
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Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k për
procedurёn e prokurimit “Kërkesë për Propozim” me Nr. REF-67758-02-15-2017 me
objekt: “Shërbim ruajtje me roje private i ndërmarrjes dhe makinerisë së rëndë”, me fond
limit limit 7,521,004 lekë pa tvsh, e parashikuar për t’u zhvilluar në datën 27.02.2017, nga
autoriteti kontraktor, Bordi Rajonal i Kullimit Lezhë.
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 “Toni Security” sh.p.k
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.315 Protokolli; Datë 28.02.2017
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Zv/Kryetar
Leonard Gremshi

Anëtar
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Kryetar
Evis Shurdha
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