REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 82/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri

Kryetar

Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 19.02.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimin e kritereve të kualifikimit për procedurёn e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, nr. REF-22245-01-26-2016,
me objekt, “Ruajtja dhe Sigurimi Fizik i Universitetit të
Mjekësisë, Tiranë”, me fond limit 15.915.731 lekë,
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 23.02.2016, nga
autoriteti kontraktor Universiteti i Mjekësisë Tiranë.

Operatori Ekonomik Ankimues:

“Eurogjici Security” sh.p.k.
Rruga “Adem Jashari”, Lagj. 8, H. 10, Pall. 4, Ap. 3, Tiranë.

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë
Rruga “Dibrës”, Nr. 371-1005, Tiranë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184,
datë 17.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit
Publik”, i ndryshuar;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi
çështjen në tërësi,
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V Ë R E N:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga operatori
ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima facie interes
në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit. nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
refuzuar pjesërisht atë, dhe më pas ka paraqitur ankesë, me të njëjtin objekt, pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat
e prokurimit, në përputhje me kërkesat e percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”;
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit
të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së
operatorit ekonomik ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 27.01.2016 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, procedura e
prokurimit “Procedurë e Hapur”, nr. REF-22245-01-26-2016, me objekt, “Rruajtja dhe Sigurimi
Fizik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, me fond limit 15.915.731 lekë, parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 23.02.2016, nga autoriteti kontraktor Universiteti i Mjekësisë Tiranë.
II.2. Në datën 29.01.2016 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k., ka paraqitur
ankesë pranë autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e kritereve të përcaktuara në
Dokumentat e Tenderit.
II.3. Në datën 02.02.2016 autoriteti kontraktor, me anë të shkresës Nr. 232/7 prot., i ka kthyer
përgjigje operatorit ekonomik ankimues, duke e pranuar pjesërisht ankesën. Lidhur me pretendimet
e pranuara prej tij, ka publikuar në S.P.E. një shtojcë mbi modifikimet përkatëse.
II.4. Në datën 05.02.2016 operatori ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke pretenduar modifikimin e kritereve, të cilat
autoriteti kontraktor nuk ka pranuar ti ndryshojë e konkretisht:
1. Kriterin e përcaktuar në pikën 6 të kapacitetit teknik “Ofertuesi duhet të vërtetojë me fatura
tatimore sasinë e radiove të komunikimit e cila duhet të jetë jo më e vogël se 10 (dhjetë )
radio komunikimi.”, ku ankimuesi pretendon se kjo kërkesë nuk është hartuar në përputhje
me LPP dhe RrPP pasi nuk është në përpjestim me përmasat e kontratës. Sipas tij, duke qenë
se autoriteti kontraktor ka përcaktuar 6 vendroje në të cilat do të kryhet shërbimi, atëherë
duhet të kerkohen 6 radio komunikimi;
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2. Kriterin e përcaktuar në pikën 8 të kapacitetit teknik “Operatori ekonomik duhet të paraqesë
një Vërtetim për numrin e punonjësve të certifikuar konform Ligjit Nr.75/2014 “Për
shërbimin Privat të Sigurisë Fizike” dhe Udhëzimit nr. 157, datë 01.04.2015 “Për
funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”, lëshuar nga Drejtoria e Policisë së
Qarkut Tiranë për kategorinë I.3.A ku të ketë pasqyruar informacionin si më poshtë për:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Jo më pak se 30 punonjës shërbimi, shoqëruar dhe me certifikatat, listën emërore;
Jo më pak se 5 Përgjegjës Shërbimi;
Jo më pak se 5 Grupe të Gatshme;
Jo më pak se 5 Automjete;
Jo më pak se 5 Motorra;
Jo më pak se 4 Operator salle;
Pajisje si 7 shkopinj gome, 7 hekura lidhës dhe 7 armë brezi;
Ekzistencën e sallës operative të paraqitur edhe me dokumentin e AKT-Miratimit
lëshuar nga DPQ;
i. Ka shlyer detyrimet për vitin 2014-2015;
j. Certifikatë për numrin e kërkuar të punonjësve sipas ligjit 75/2014 për SHPSF;
Lidhur me kriterin e mësipërm ankimuesi kërkon:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Heqjen e kërkesës për 7 armë brezi;
Heqjen e kërkesës për jo më pak se 5 Përgjegjës Shërbimi;
Heqjen e kërkesës për jo më pak se 5 Grupe të Gatshme;
Heqjen e kërkesës për jo më pak se 4 Operator salle;
Heqjen e kërkesës për jo më pak se 5 Automjete;
Heqjen e kërkesës për jo më pak se 5 Motorra;

3. Kriterin e përcaktuar në pikën 10 të kapacitetit teknik “Operatori të paraqesë CV të
shoqërisë dhe stafit kryesor përgjegjës për realizimin e kontratës dhe të ketë certifikatë nga
Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të klasifikuar për administratorin dhe minimumi 3
punonjës.” ku ankimuesi pretendon heqjen e tij pasi, sipas tij, Universiteti i Mjekësisë nuk
ka asnjë lidhje me sigurinë kombëtare;
4. Kriterin e përcaktuar në pikën 11 të kapacitetit teknik “Operatori ekonomik duhet të
disponojë 5 automjete në emër të shoqërisë ose të marra me qira, ato duhet të shoqërohen
me: Certifikatat e pronësisë, lejet e qarkullimit, kontrolli teknik, taksat e paguara,
siguracioni.”, ku ankimuesi pretendon se kjo kërkesë nuk është hartuar në përputhje me LPP
dhe RrPP pasi nuk është në përpjestim me përmasat e kontratës e si e tillë duhet të duhet të
reduktohet në 1 mjet, motorr ose automjet;
II.5. Në datën 15.02.2016 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik
informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e prokurimit të sipërcituar;
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur, dokumentave të dërguara nga autoriteti
kontraktor,
Arsyeton
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III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. mbi
modifikimin e kriterit “Ofertuesi duhet të vërtetojë me fatura tatimore sasinë e radiove të
komunikimit e cila duhet të jetë jo më e vogël se 10 (dhjetë ) radio komunikimi”, Komisioni i
Prokurimit Publik, vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti Teknik,
pika 6 kërkohet: “Ofertuesi duhet të vërtetojë me fatura tatimore sasinë e radiove të komunikimit e
cila duhet të jetë jo më e vogël se 10 (dhjetë ) radio komunikimi.”
III.1.2. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni
28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2, përcaktohet se: “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.”
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: “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 përpjestim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese.”
III.1.4. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet
të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makineritë, e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe
personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. 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.
Në këtë kuptim, referuar dispozitave ligjore të sipërcituara, për autoritetin kontraktor është e
rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron pajisjet e nevojshme (radiokomunikimi), në
përputhje dhe në përpjesëtim me natyrën dhe volumin e kontratës objekt prokurimi. Kërkesa për 10
radiokomunikimi është e ekzagjeruar dhe jo në përpjestim me kontratën objekt prokurimi pasi, siç
përcaktohet edhe në Dokumentat e Tenderit, shërbimi i kërkuar do të kryhet në 6 vendroje.
Pra, autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kërkesën e sipërcituar, duke ulur numrin e radiove të
komunikimit në përpjestim me kontratën objekt prokurimi.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. mbi
modifikimin e kriterit “Operatori të paraqesë CV të shoqërisë dhe stafit kryesor përgjegjës për
realizimin e kontratës dhe të ketë certifikatë nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të
klasifikuar për administratorin dhe minimumi 3 punonjës.”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren
se:

4

III.2.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti Teknik,
pika 10 kërkohet: “Operatori të paraqesë CV të shoqërisë dhe stafit kryesor përgjegjës për
realizimin e kontratës dhe të ketë certifikatë nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të
klasifikuar për administratorin dhe minimumi 3 punonjës.”
III.2.2. Në shtojcën e publikuar nga autoriteti kontraktor në S.P.E. me emërtimin “Proces Verbal
ndryshim DST Roje”, janë pasqyruar disa ndryshime në Dokumentat e Tenderit e konkretisht, pika
10 e Kapacitetit Teknik, ka pësuar modifikimet si më poshtë:
Ishte: “Operatori të paraqesë CV të shoqërisë dhe stafit kryesor përgjegjës për realizimin e
kontratës dhe të ketë certifikatë nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të klasifikuar për
administratorin dhe minimumi 3 punonjës.”
Bëhet: “Operatori të paraqesë CV të shoqërisë dhe stafit kryesor përgjegjës për realizimin e
kontratës.”
III.2.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni
28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5, gërma b) përcaktohet se: “Për të provuar kapacitetet teknike
dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: … 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.”
III.2.4. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet
të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makineritë, e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe
personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. 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.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, modifikimi i kriterit, i kryer prej autoritetit kontraktor,
është në përputhje me dispozitën ligjore të sipërcituar, duke përmbushur në këtë mënyrë interesin
dhe pretendimin e ankimuesit.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. mbi
modifikimin e kriterit “Operatori ekonomik duhet të disponojë 5 automjete në emër të shoqërisë ose
të marra me qira, ato duhet të shoqërohen me: Certifikatat e pronësisë, lejet e qarkullimit, kontrolli
teknik, taksat e paguara, siguracioni.”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.3.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti Teknik,
pika 11 kërkohet: “Operatori ekonomik duhet të disponojë 5 automjete në emër të shoqërisë ose të
marra me qira, ato duhet të shoqërohen me: Certifikatat e pronësisë, lejet e qarkullimit, kontrolli
teknik, taksat e paguara, siguracioni.”
III.3.2 Në dokumentat e tenderit, Shtojca 11 “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit” janë përcaktuar
vendet ku do të ushtrohet shërbimi:
REKTORATI

(Auditoriumi Galileo Galilei)
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FAKULTETI I MJEKËSISË

(Godina qendrore Dekanati)

FAKULTETI I MJEKËSISË

(Godina e lëndëve paraklinike)

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

(Godina qendrore, Dekanati)

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

(Godina Nr. 2)

FAKULTETI I FARMACISË + FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK
III.3.3. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni
28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5, gërma ç) përcaktohet se: “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.3.4. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46,
pika 3 përcaktohet: “Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të stimulojnë
pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në
rregullat e prokurimit publik.”
III.3.5. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet
të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makineritë, e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe
personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion realizimit me sukses të kontratës. 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.
Komisioni i Prokurimit Publik, referuar pozicionimit të vendrojeve ku do të kryhet shërbimi, gjykon
se kriteri i sipërcituar, i përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, është i
ekzagjeruar, ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurrencës në këtë procedurë
prokurimi dhe bie në kundërshtim me nenin 1, pika 2 e Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar.
Rrjedhimisht, autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin mbi numrin e automjeteve duke e
zvogëluar atë në përpjestim me kontratën objekt prokurimi dhe në përputhje me frymën e
legjislacionit për prokurimet.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. mbi
modifikimin e kriterit “Operatori ekonomik duhet të paraqesë një Vërtetim për numrin e punonjësve
të certifikuar konform Ligjit Nr.75/2014 “Për shërbimin Privat të Sigurisë Fizike” dhe Udhëzimit
nr. 157, datë 01.04.2015 “Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”, lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për kategorinë I.3.A ku të ketë pasqyruar informacionin si
më poshtë: për jo më pak se 30 punonjës shërbimi, shoqëruar dhe me certifikatat, listën emërore; jo
më pak se 5 Përgjegjës Shërbimi; jo më pak se 5 Grupe të Gatshme; jo më pak se 5 Automjete; jo
më pak se 5 Motorra; jo më pak se 4 Operator salle; pajisje si 7 shkopinj gome, 7 hekura lidhës dhe
7 armë brezi; ekzistencën e sallës operative të paraqitur edhe me dokumentin e AKT-Miratimit
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lëshuar nga DPQ; ka shlyer detyrimet për vitin 2014-2015; Certifikatë për numrin e kërkuar të
punonjësve sipas ligjit 75/2014 për SHPSF;”, Komisioni i Prokurimit Publik, vëren se:
III.4.1. Në dokumentat e tenderit, shtojca 7, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, Kapaciteti Teknik,
pika 8 kërkohet: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë një Vërtetim për numrin e punonjësve të
certifikuar konform Ligjit Nr.75/2014 “Për shërbimin Privat të Sigurisë Fizike” dhe Udhëzimit nr.
157, datë 01.04.2015 “Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike”, lëshuar nga
Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për kategorinë I.3.A ku të ketë pasqyruar informacionin si
më poshtë për:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Jo më pak se 30 punonjës shërbimi, shoqëruar dhe me certifikatat, listën emërore;
Jo më pak se 5 Përgjegjës Shërbimi;
Jo më pak se 5 Grupe të Gatshme;
Jo më pak se 5 Automjete;
Jo më pak se 5 Motorra;
Jo më pak se 4 Operator salle;
Pajisje si 7 shkopinj gome, 7 hekura lidhës dhe 7 armë brezi;
Ekzistencën e sallës operative të paraqitur edhe me dokumentin e AKT-Miratimit lëshuar
nga DPQ;
i. Ka shlyer detyrimet për vitin 2014-2015;
j. Certifikatë për numrin e kërkuar të punonjësve sipas ligjit 75/2014 për SHPSF;
III.4.2. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5 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; …”
III.4.3. Referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,
neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 2 përcaktohet: 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.”
III.4.4. 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.”
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Neni 27, pika “c” e këtij ligji parashikon se “[...] punonjësi i shërbimit ka përgjegjësi të mbajë,
sipas rregullores, armatimin personal e pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shënjat dhe
simbolet e SHPSF-së, vetëm gjatë kryerjes së detyrës si dhe të përdorë armën sipas legjislacionit në
fuqi.”
Ndërsa sipas nenit 34, po këtu, thuhet se “[...] në veprimtarinë e sigurisë fizike të drejtën e mbajtjes
së armëve të zjarrit dhe municionit, vetëm gjatë kryerjes së detyrës, e kanë drejtuesi teknik dhe
punonjësit e shërbimit. Lloji i armëve të zjarrit dhe municionit të tyre që jepen për mbajtje,
miratohen nga Policia e Shtetit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi [...].”
III.4.5. Në Urdhërin nr. 155, datë 29.05.2014 të Ministrit të Punëve të Brendshme “Për disa
ndryshime në Urdhërin e Ministrit të Rendit Publik nr.1491, datë 21.06.2001 “Për pajisjen e
shoqërive të ruajtjes dhe të sigurisë fizike me armatim, municion dhe mjete speciale”, përcaktohet
se:
Në Urdhërin nr. 1491, datë 21.06.2001 të Ministrit të Rendit Publik “Për pajisjen e shoqërive të
ruajtjes dhe të sigurisë fizike me armatim, municion dhe mjete speciale”, bëhen këto ndryshime:
Pika 2 ndryshon si më poshtë vijon:
“ 2. Pajisen me pistoletë TT.Mod.54 e 14 fishekë:
a) Punonjësi i shërbimit të shoqërisë që bën ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve publike dhe
private.
b) Punonjësi i shërbimit të shoqërisë private që bën sigurimin fizik, mbrojtjen e jetës dhe shëndetit
të shtetasve shqiptarë dhe të huaj.
III.4.6. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 Kreu III, pika 1
dhe 2 parashikon se: “Titullari i SHPSF-së është përfaqësuesi ligjor i subjektit të licencuar dhe për
ushtrimin e veprimtarisë së SHPSF-së lidh kontrata, për kryerjen e shërbimit privat të sigurisë
fizike. Kontrata ndërmjet palëve përmban:
a.
b.
c.
d.
e.

Numrin e punonjësve të shërbimit;
Rregullat për regjimin e hyrjes dhe të daljes nga objekti;
Mënyrën e ruajtjes së objektit(skaema e objektit), numrin e vendrojeve
Llojin e armatimit, pajisjet dhe mjetet e shërbimit;
Llojin e uniformës, simbolet dhe shenjat dalluese.

Sipas pikës 5, po këtu: “Drejtuesi teknik përcakton rregullat e funksionimit të SHPSF-së në lidhje
me ruajtjen e objektit, personit apo shoqërimin e vlerave monetare në lëvizje si dhe përpilon
plandislokimin për çdo objekt së bashku me skemat e ruajtjes dhe plane të vecanta ruajtjeje për
situata emergjente.”
III.4.4. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes
dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet
të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative,
makineritë, 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. Kërkesat për
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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.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i përcaktuar në pikën 8, kapaciteti teknik, shtojca
7 e dokumentave të tenderit, në tërësinë e tij nuk është hartuar në përputhje me rregullat e
prokurimit publik.
 Lidhur me disponimin e “Jo më pak se 5 Përgjegjës Shërbimi, Jo më pak se 5 Grupe të
Gatshme, Jo më pak se 4 Operator salle”, Komisioni gjykon se për autoritetin është e
rëndësishme të vërtetojë se operatori ekonomik disponon kapacitete teknike, mjaftueshëm sa të
jetë në gjëndje të realizojë kontratën objekt i këtij prokurimi. Përcaktimi i përgjegjësve të
shërbimit, operatorëve të sallës apo grupeve të gatshme, kanë të bëjnë me organizimin e
brendshëm të shoqërisë dhe artifica të tilla nuk i shërbejnë qëllimit për të cilin vendoset kriteri,
përkundrazi kufizojnë pjesmarrjen dhe konkurencën.
Autoriteti kontraktor, duke qenë përfituesi direkt i shërbimit që prokurohet dhe në mënyrë që të
krijojë një panoramë sa më të qartë mbi kapacitetet e operatorëve ekonomikë, mund te kërkojë
kërkesat e mësipërme në cilësinë e të dhënave që vetë SHPSF-të informojnë me shkrim, të
paktën një herë në muaj, në strukturën përkatëse të Policisë së Shtetit dhe ky i fundit i pasqyron
në vërtetimet përkatëse por, kërkesat e mësipërme duhet të jenë në përpjestim me natyrën dhe
volumin e kontratës që prokurohet. Pra, kërkesat e mësipërme për Përgjegjës Shërbimi, Grup të
Gatshëm, apo Operator salle, duhet të përcaktohen në minimumin ligjor të lejuar, duke
stimuluar në këtë mënyrë pjesëmarrjen dhe konkurrencën midis opëratorëve ekonomikë në
përputhje me frymën e LPP dhe RrPP.
Referuar gjykimit më sipër, pretendimi i ankimuesit qendron.
 Lidhur me disponimin e “... 7 armë brezi”, Komisioni gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor
që shoqёritë e shërbimit privat të sigurisë fizike duhet të paraqesin vërtetim nga Drejtoria e
Policisë së Qarkut lidhur me numrin e armëve në përdorim, është një informacion që mund të
sigurohet nga të gjithë ofertuesit, pasi SHPSF-ja ka detyrimin ligjor të informojë me shkrim, të
paktën një herë në muaj, në srukturën përkatëse të Policisë së Shtetit, për veprimtarinë e
SHPSF-së dhe për pasojë të pajiset me vërtetim nga DPQ për veprimtarinë e tij, pëfshirë këtu
edhe të dhënat për numrin e armëve në përdorim.
Pra, autoriteti kontraktor nuk ka kërkuar paraqitjen e lejeve të armëve kolektive apo individuale,
por konfirmimin nëpërmjet një vërtetimi nga Drejtoria e Policisë së Qarkut për ekzistencën në
përdorim të armëve të brezit dhe numrit të tyre, informacion i cili mund të sigurohet nga çdo
shoqëri, në përgjigje të kërkesës që këta të fundit i bëjnë DPQ-së.
Për autoritetin kontraktor është e rëndësishme që operatori ekonomik, nëpërmjet dokumentit të
lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut, të vërtetojë numrin e armëve që ka në përdorim
shoqëria, në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet, duke
përcaktuar numrin në përpjestim me natyrën dhe volumin e kontratës duke stimuluar
pjesëmarrjen e operatorit ekonomik.
Referuar gjykimit më sipër, pretendimi i ankimuesit qendron pjesërisht.
 Lidhur me disponimin e “Jo më pak se 5 Automjete; Jo më pak se 5 Motorra”, Komisioni
gjykon se disponimi i këtyre kapaciteteve nuk vërtetohet nëpërmjet dokumentave të lëshuara
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nga DPQ por, sipas dokumentave që vërtetojnë pronësinë apo dokumentave të cilat nevojiten
për qarkullimin e tyre sipas legjislacionit në fuqi.
KPP sqaron autoritetin kontraktor se një kriter i tillë është përcaktuar në pikën 11 të kapacitetit
teknik të DST ku përcaktohet: “Operatori ekonomik duhet të disponojë 5 automjete në emër të
shoqërisë ose të marra me qira, ato duhet të shoqërohen me: Certifikatat e pronësisë, lejet e
qarkullimit, kontrolli teknik, taksat e paguara, siguracioni.”, kriter ky i gjykuar mësipër në
pikën III.3.5.
Referuar gjykimit më sipër, pretendimi i ankimuesit qendron.
Përsa më sipër, pretendimet e operatorit ekonomik ankimues “Eurogjici Security” sh.p.k. qendrojnë
pjesërisht.
Në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Komisioni i
Prokurimit Publik, njëzëri
Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurogjici Security”
sh.p.k. për procedurёn e prokurimit “Procedurë e Hapur”, nr. REF-22245-01-26-2016, me
objekt, “Ruajtja dhe Sigurimi Fizik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, me fond limit
15.915.731 lekë, parashikuar për t’u zhvilluar në datën 23.02.2016, nga autoriteti kontraktor
Universiteti i Mjekësisë Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor, mbёshtetur nё konstatimet e Komisionit tё Prokurimit Publik, tё
korrigjojë shkeljet, duke kryer modifikimet përkatëse në Dokumentat e Tenderit.
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 “Eurogjici Security” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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