KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

VENDIM
K.P.P. 417/2015
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Gentian Këri
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 23.06.2015 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimin e dokumentave të procedurës së prokurimit
“Procedurë e hapur”, me objekt: “Shërbim privat i sigurisë
fizike të OSHEE Drejtoria Rajonale Tiranë”, Loti 2, me fond
limit 59.350.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u
zhvilluar në datën 25.05.2015, nga autoriteti kontraktor,
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Drejtoria
Rajonale Tiranë.”

Ankimues:

“N.S.S” sh.p.k
Bulevardi “Zogu i Parë”, Ndërtesa 53, Kati 3
Tiranë

“S.S.X” sh.p.k
Rruga “5 Maji”, brenda ish ndërmarrjes kimike
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
Drejtoria Rajonale 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 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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,

V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit
kanë qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre
duhet të bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2 Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie
interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen 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.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili
i ka refuzuar ato, dhe më pas kanë 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.4. Kanë respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 20.04.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e
hapur”, me objekt: “Shërbim privat i sigurisë fizike të OSHEE Drejtoria Rajonale Tiranë”,
Loti 2, me fond limit 59.350.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
25.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike,
Drejtoria Rajonale Tiranë.
II.2. Në datën 29.04.2015, nëpërmjet një shtojce, autoriteti kontraktor ka bërë modifikimin e
dokumentave të tenderit.
II.3. Në datën 15.05.2015 nëpërmjet një shtojce tjetër, autoriteti kontraktor përsëri ka bërë
modifikimin e dokumentave të tenderit, duke i publikuar ndryshimet e bëra në sistemin
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elektronik të prokurimeve. Konkretisht në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”,
janë bërë ndryshimet e mëposhtme:
“Bazuar ne ligjin nr. 9643 “Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Neni 4 “Sqarime dhe
ndryshime ne dokumentacionin e tenderit “ si dhe në kerkesen per modifikim te
dokumentave te tenderit me objekt “Sherbim privat i sigurise fizike te OSHEE Drejtoria
Rajonale Tirane” Loti II-te, me fond limit 59,350,000 leke (pa TVSH), behen ndryshimet e
meposhtme
Shtojca 7 : shtohen kriteret e meposhteme.
Per lotin e II-te me objekt: “Sherbim privat i sigurise fizike te OSHEE Drejtoria Rajonale
Tirane”
1. Vertetim nga drejtoria e Policise se Qarkut Tirane shoqeruar dhe me listen emerore
ku jepet informacion mbi gjendjen e shoqerise.
Operatori ekonomik duhet te kete per Lotin II:
a. Jo me pak se 95 punonjes sherbimi te certifikuar per ushtrim profesioni si dhe te
vertetoje egzistencen e salles operative dhe grupit te gatshem.
b. Vertetimi i mesiperm te shoqerohet me certifikatat e ushtrimit te profesionit te rojes,
per te pakten 95 punonjes sherbimi.
2. Operatori ekonomik duhet te ofroje sherbimin e ruajtjes se objektit me sistem alarmi
prej ores 20:00 deri ne oren 08:00.
3. Ofertuesi i Sherbimit duhet te kete ne strukturen e vet 4(kater) Grupe te nderhyrjes
se shpejte me mjetin perkates per raste emergjente sipas shperndarjes se vertetuar
nga Drejtoria e Policise se Qarkut.
4. Ofertuesi duhet te kete minimalisht leje per 4 (kater ) arme krahu, te vertetuar nga
Drejtoria e Policise se Qarkut si dhe 10 vendime per leje kolektive te mbajtjes se
armes se zjarrit.
II.4. Në datën 20.05.2015 operatori ekonomik “NSS” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor. Në ankesë kundërshtohet kërkesat e autoritetit kontraktor, shtuar në
ndryshimet e datës 15.05.2015. Konkretisht pretendohet:
1. Autoriteti kontraktor duhet të rishikojë fondin limit, pasi është shtuar kërkesa që
operatorët ekonomikë duhet të ofrojnë edhe shërbimin e sigurimit me alarm për
mjediset. Kjo kërkesë duhet të parashikohet në termat e referencës.
2. Kundërshtohet kërkesa që ofertuesi duhet të ketë në strukturat e tij 4 (katër) grupe
të ndërhyrjes së shpejtë, pasi nuk është në përputhje me natyrën e shërbimit dhe
përmasat e kontratës.
3. Kundërshtohet kërkesa për 4 (katër) armë krahu dhe 10 vendime për leje kolektive
të mbajtjes së armës së zjarrit.
II.4.1 Në datën 22.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesën për paraqitje jashtë afateve ligjore.
II.4.2. Në datën 25.05.2015 operatori ekonomik “NSS” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimti Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në
autoritetin kontraktor.
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II.5. Në datën 18.05.2015 operatori ekonomik “SSX” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke ngritur pretendime lidhur me ndryshimet e bëra nga autoriteti
kontraktor në dokumentat e tenderit në datën 15.05.2015. Konkretisht pretendohet:
1. Kërkohen sqarime për shërbimin e sigurimit me alarm për mjediset nëse do të futen
në koston e monitorimit të sistemeve të alarmit dhe sa sisteme janë gjithsej.
2. Kundërshtohet kërkesa që ofertuesi duhet të ketë në strukturat e tij 4 (katër) grupe
të ndërhyrjes së shpejtë, pasi nuk është në përputhje me përmasat e kontratës që
prokurohet.
3. Kundërshtohet kërkesa për 4 (katër) armë krahu dhe 10 vendime për leje kolektive
të mbajtjes së armës së zjarrit.
4. Kërkohen sqarime në lidhje me orarin e kryerjes së shërbimit 12 orësh.
II.5.1. Në datën 22.05.2015 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke e
refuzuar ankesës, për paraqitje jashtë afateve ligjore.
II.5.2. Në datën 28.05.2015 operatori ekonomik “SSX” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, me të njëjtat pretendime si edhe në autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 04.06.2015 është protokolluar në Komisionit të Prokurimit Publik me nr.
962/2 prot, shkresa e autoritetit kontraktor nr. 4210/2, datë 02.06.2015 me objekt: “Kthim
përgjigje”, ku jepet informacion mbi hartimin e dokumentave të procedurës së mësipërme
të prokurimit dhe trajtimin e ankesave.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur këtyre ankesve si dhe
dokumentave e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “NSS” sh.p.k sipas së cilit autoriteti
kontraktor duhet të rishikojë fondin limit, pasi është shtuar kërkesa që operatorët ekonomikë
duhet të ofrojnë edhe shërbimin e sigurimit me alarm për mjediset dhe kjo kërkesë duhet të
parashikohet në termat e referencës si dhe përsa i përket kërkesës për sqarime të operatorit
ekonomik “SSX” sh.p.k për shërbimin e sigurimit me alarm për mjediset nëse do të futen në
kostom e monitorimit të sistemeve të alarmit dhe sa sisteme janë gjithsej, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”,
“Kapaciteti teknik”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar:
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“Operatori ekonomik duhet te ofroje sherbimin e ruajtjes se objektit me sistem
alarmi prej ores 20:00 deri ne oren 08:00.”
III.1.2. Në specifikimet teknike është parashikuar:
Te realizohet Sherbimi me Roje Civile ne Objektet e meposhtme:
Zyra te Sherbimit ndaj Klientit [KNK]
Zyra te Administrates, Zyra te Administrates Magazina ne qytetet Tirane, Arka, N/ Stacioni
Elektrik.
Sherbimi do te kryhet : 31 Ved-Roje me sherbim 12 ore me 2.02 roje dhe 6 Vend-Roje me
sherbim 24 ore me 4.7 roje .
-Roja duhet te jete paisur me mjete mbrojtese , me Uniforme dhe Dokument Identifikimi , si
dhe mjete te tjera llogjistike sic parashikohet ne Ligjin Nr 75/2014 ”Per Sherbimin Privat
te Sigurise Fizike”.
-Te ruaje Objektin qe i eshte besuar , te ruaje rendin ne to si dhe te siguroje jeten e
personelit.
- per ruajtjen e Objekteve te rendesise se vecante , Ofertuesi duhet te paise punonjesit e
sherbimit me arme krahu dhe per Objektet e tjera me arme Brezi , sipas pecaktimeve ligjore
te Ligjit Nr 75/2014 ”Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizike”.
Ofruesi i Sherbimit duhet te plotesoje kerkesat e meposhteme :
a) Te jete i Licencuar nga autoriotetet kopetente per ushtrimin e Funksionit si roje i ruajtjes
dhe Sigurise Fizike (Kopje e Licences)
b) Te reflektoje nje sjellje korrekte dhe te respektueshme .
c) Paisja me mjet Identifikimi si roje e ruajtjes dhe sigurise Fizike gjate gjithe kohes se
Sherbimit duhet te mbahet ne vend te dukshem.
d) Gjate gjithe kohes se Sherbimit punonjesi i Kompanise SHPSF , duhet te respektoje
rregullat e brendeshme te OSHEE.
e) Punonjesi i Ofrusit te Sherbimit duhet te jete i afte te reagoje dhe veproje gjithmone ne
perputhje me Instruksionet e personave pergjegjes te percaktuar nga OSHEE.
f) Te gjithe punonjesit e Ofruesit te Sherbimit te kerkuar duhet te jene te paisur me
Uniformen dhe te gjitha materialet e nevojeshme llogjistike sipas Ligjit r Nr 75/2014
”Per Sherbimin Privat te Sigurise Fizike”. Te publikuar ne Fletoren Zyrtare date
08.08.2014 , si dhe ne Aktet N / Ligjore
g) Te ushtrojne kontrolle te here pas hereshme ne Objektin ku kryen Sherbimin , per te
parandaluar veprimet e kunderligjeshme .
h) Per persona te jashtem qe vijne per probleme pune duhet te njoftoje me pare punonjesin
qe kerkohet dhe me lejen e tij , i shoqeron ata tek Ai .
i) Te kerkojne nga shtetasit dhe punonjesit te zbatojne rregullat e brendeshme te Objektit.
III.1.3. Ndërsa sipas shtojcës 11 “Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit” kërkohet shërbimi si
vijon:
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“Sherbim Sigurie per Ruajtjen Fizike te ndertesave dhe Aseteve te Drejtorise Tirane ”, sipas
Tabeles se meposhteme
ZONA

OBJEKTI

DESTINACIONI

VENDROJE

LLOJI
SHEBIMIT

KOEFICIENTI

Arka nr 8 Libri Univeristar

Arke

1

12 ore

A rka nr.9 21 Dhjetori

Arke

1

12 ore

2 .02
2 .02

Tirane KNK 1

KNK

2

12 ore

2 .02

Tirane KNK 2

KNK

2

12 ore

2 .02

Tirane KNK 3

KNK

2

12 ore

2 .02

Tirane KNK 4

KNK

2

12 ore

2 .02

Tirane KNK 5 (A rka 19)

KNK

1

12 or e

2 .02

Unaze e Re KNK

KNK

1

12 ore

2 .02

Pall me Shigjeta KNK

K NK

1

12 ore

2 .02

Fresku KNK

KNK

1

12 ore

2 .02

Vore K NK

KNK

1

12 ore

2 .02

Bathore

KNK

1

12 ore

2 .02

Arka nr.6 Kombinat

Arke

1

12 ore

2 .02

Arka nr.7 Laprake

Ar ke

1

12 ore

2 .02

ZONA

Arka Sauk

Ar ke

1

12 ore

2 .02

TIRANE

Tirane KNK Don Bosko

KNK

1

12 ore

2 .02

Tira ne KNK Paza ri I Ri

KNK

1

12 o re

2 .02

Tirane zona KNK

Zyra

1

12 o re

2 .02

Tirane zyrat e nj esise 3

Zyra

1

12 ore

2 .02

Tirane zyrat Kamez

Zyra

1

12 or e

2 .02

Tirane mag qendrore

Magazine

1

24 ore

4.7

Tirane njesia 1

Zyra

1

12 ore

2.02

Tirane poligrafiku mag

Magazine

1

24 ore

4.7

Tirane poligrafiku ofici

Zyra

1

12 ore

2.02

Tirane poligrafiku zy ra

Zyra

1

12 ore

2.02

Tirane UEM

Zy ra

1

24 ore

4.7

Tirane zona

Zyra

1

12 ore

2.02

Tirane zyrat qendrore Conad KNK

Zyra

1

12 ore

2.02

Tirane zyrat qendrore Conad

Zyra

1

12 ore

2.02

Tirane zyrat qend rore Conad

Zyra

1

2 4 ore

4 .7

Tirane N/S Q. Stafa

Nenstacion

1

12 ore

2.02

Tirane N/S Selite

Nenstacion

1

24 ore

4 .7

Tirane N/S Shk oze

Nenstacion

1

24 ore

4.7

*Afati i Kontrates : 365 (treqint e pese dite ) dite.

Sipas shtojcës 12 “Termat e referencës” kërkohet: Ofertuesi i Sherbimit do te Siguroje dhe
Ruaje nga vjedhje te mundeshme te materialeve apo Pasurive dhe Aseteve te OSHEE Sh.a
në te gjitha ndertesat e OSHEE Tiranë.
Gjithashtu Ofertuesi i Sherbimit do te siguroje ruajtjen fizike te punonjesve te Zyrave te
OSHEEE gjate kohes qe ata jane duke performuar detyrat e tyre ne keto Ambjente .
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Cdo punonjes i Sherbimit, Titullar i Subjektit te SHPSF-se , si dhe Drejtuesi Teknik duhet
te kryejne me pergjegjesi te gjitha detyrat e percaktuara ne Ligjin Nr 75/2014 “Per
Sherbimin Privat te Sigurise Fizike” te publikuara ne Fletoren Zyrtare date 08.08.2014 , si
dhe ne Aktet Nenligjore .
III.1.4. Në nenin 23, pika 1 të LPP-së, parashikohet si më poshtë:
“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.1.5. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,
i ndryshuar, neni 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 1 dhe 2 parashikon: “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.”
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.”
Ndërsa në nenin 28 “Kontratat e shërbimeve”, pika 5, të vendimit të mësipërm, përcaktohet
se: “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.1.6. Duke qenë se kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor
për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, në lidhje me kualifikimet
e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet 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, përcaktimi i bërë nga
autoriteti kontraktor që operatori ekonomik duhet te ofroje sherbimin e ruajtjes se objektit
me sistem alarmi prej ores 20:00 deri ne oren 08:00, nuk tregon kapacitet të ofertuesit, por
është kërkesë e autoritetit kontraktor për kryerjen e shërbimit dhe si e tillë duhet parashikuar
në termat e referencës të dokumentave të tenderit.
Pretendimet e ankimuesve qëndrojnë.
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III.1.7. Përsa i përket pretendimit se Autoriteti kontraktor duhet të rishikojë fondin limit,
pasi është shtuar kërkesa që operatorët ekonomikë duhet të ofrojnë edhe shërbimin e
sigurimit me alarm për mjediset, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se fondi limit i
parashikuar nga autoriteti kontraktor në publikimin e datës 20.04.2015 nuk kishte
parashikuar shërbimin e ruajtjes se objektit me sistem alarmi prej ores 20:00 deri ne oren
08:00, që është shtuar në modifikimin e dokumentave të tenderti të datës 15.05.2015 dhe për
të cilin nevojiten fonde shtesë për përballimin e tij nga ana e operatorëve ekonomikë.
Përsa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik “N.S.S.” sh.p.k qëndron.
III.1.8. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “SSX” sh.p.k se autoriteti kontraktor
nuk ka përcaktuar sasinë e sistemeve të alarmit, nga verifikimi i dokumentave të tenderit me
gjithë ndryshimet rezulton se në specifikimet teknike, sherbimet dhe grafiku i ekzekutimit si
dhe në termat e referencës nga ana e autoritetit kontraktor nuk ka dhënë informacion të
hollësishëm për kryerjen e shërbimit me sistem alarmi, në kundërshtim me rregullat e
prokurimit publik si më sipër cituar.
III.1.9. Lidhur me kërkesën për sqarim të operatorit ekonomik “SSX” sh.p.k nëse shërbimi i
sigurimit me alarm për mjediset do të futet në koston e monitorimit të sistemeve të alarmit,
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se ky shërbim kërkon shpenzime të cilat duhet të
gjejnë pasqyrim në ofertën ekonomike të ofertuesve.
III.2. Lidhur me pretendimet e ankimuesve se kërkesa që ofertuesi duhet të ketë në
strukturat e tij 4 (katër) grupe të ndërhyrjes së shpejtë duhet të modifikohet në përputhje me
përmasat e kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Ofertuesi i Sherbimit duhet te kete ne strukturen e vet 4(kater) Grupe te nderhyrjes se
shpejte me mjetin perkates per raste emergjente sipas shperndarjes se vertetuar nga
Drejtoria e Policise se Qarkut.”
III.2.2. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 « Për
funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike », Kreu III, gërma « A », pika 9,
parashikohet si më poshtë:
« Veprimtaria e SHPSF-ve për ruajtjen e objekteve, personave, veprimtarive socialkulturore, fetare e sportive dhe për sigurimin e vlerave monetare gjatë transportit,
realizohet nëpërmjet organizimit të shërbimit për :
a) Ruajtjen fizike, roje objekti ;
b) Truprojë për ruajtjen e personave ;
c) Ruajtjen e objektevepër përdorim të sistemeve elektronike ;
d) Operator në qendrën e kontrollit ;
e) Grup punonjësish jo më pak se 3, për verifikimin e sinjaleve elektronike për objektet
që janë të lidhura me sisteme elektronike ;
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f) Grup punonjësish shërbimi jo më pak se 5 për shoqërimin e vlerave gjatë
transportit ;
g) Përgjegjës i shërbimit ;
h) Shoqërues i qenit të shërbimit ; »
Ndërsa sipas gërmës « B », pika 1, po këtu : « Veprimtaria e shërbimit privat të sigurisë
fizike u nënshtrohet mbikqyrjes dhe kontrollit nga strukturat përgjegjëse të Policisë së
Shtetit. »
Përsa më sipër cituar, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se aktiviteti i SHPSF-ve
raportohet nga kёto shoqёri nё Drejtorinё e Policisё e cila, nga ana e saj, kryen evidentimin
dhe kontrollin e aktivitetit tё shoqërisë të cilat i pasqyron më pas nё vёrtetimet qё lёshon
pёr kёtё qёllim. Pra vërtetimi i Drejtorisë së Policisë së Qarkut përkatës duhet të japë
informacion lidhur me zotërimin e grupit/grupeve të punonjësve të kërkuar për kryerjen e
shërbimit në fjalë, pasi mund të sigurohet një informacion i tillë, bazuar në raportimet që
shoqëria bën në strukturat përkatëse të policisë.
Gjithashtu referuar specifikimeve teknike, shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit si dhe
termave të referencës të dokumentave të procedurës së mësipërme të prokurimit, autoriteti
kontraktor ka gjykuar se nevojiten 4 (katër) grupe të ndërhyrjes së shpejtë, kur shërbimi
kërkohet të realizohet në 31 vendroje që do të punojnë 12 orë në ditë dhe 6 vendroje me
shërbim 24 orësh për 12 muaj pa ndërprerje. Autoriteti kontraktor ka përgjegjësinë dhe
detyrimin ligjor të prokurojë fondet publike që i vihen në dispozicion, duke përzgjedhur
ofertuesin më të suksesshëm i cili garanton realizimin e kontratës.
Pretendimet e ankimuesve nuk qëndrojnë.
III.3. Lidhur me kundërshtimin e kërkesës së autoritetit kontraktor për katër armë krahu
dhe 10 vendime për leje kolektive të mbajtjes së armës së zjarrit, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.3.1. Në dokumentat e tenderit, Shtojca 7, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, nga ana e
autoritetit kontraktor është kërkuar:
“Ofertuesi duhet te kete minimalisht leje per 4 (kater ) arme krahu te vertetuar nga
Drejtoria e Policise se Qarkut si dhe 10 vendime per leje kolektive te mbajtjes se armes se
zjarrit.
III.3.2. Në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, 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.3.3. Në ligjin nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”, neni 27, pika “c”
parashikon se [...] punonjësi i shërbimit ka përgjegjësi të mbajë, sipas rregullores,
armatimin personal e pajisjet e shërbimit, të përdorë uniformën, shënjat dhe simbolet e
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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 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.3.4. 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. Numrin e punonjësve të shërbimit;
b. Rregullat për regjimin e hyrjes dhe të daljes nga objekti;
c. Mënyrën e ruajtjes së objektit(skema e objektit), numrin e vendrojeve
d. Llojin e armatimit, pajisjet dhe mjetet e shërbimit;
e. Llojin e uniformës, simbolet dhe shenjat dalluese.
Ndërsa sipas pikës 5, po këtu thuhet:
“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 cdo objekt së bashku me skemat e ruajtjes dhe plane të
vecanta ruajtjeje për situata emergjente.
III.3.5. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kërkesa e autoritetit kontraktor për “armë
në përdorim”, nuk është parashikuar në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara, ku
përcaktohet qartë se operatori ekonomik është i detyruar të pajiset me armë vetëm kur
shpallet fitues dhe ka lidhur kontratën me autoritetin kontraktor, pasi vetëm atëherë drejtuesi
teknik përpilon plandislokimin për objektet që merren në ruajtje nga shoqëria dhe përcakton
punonjësit që do të kryejnë shërbimin në këto objekte.
Arma konkrete dhe leja përkatëse për përdorimin e kësaj arme, nuk mund të jepen më parë
se sa përcaktimi i objektit që do të ruhet, ndërkohë që, sipas çertifikatës personale për
ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes së objekteve, çdo person i pajisur me lejen/çertifikatën si
punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, e ka të drejtën për përdorimin e armës së
zjarrit.
Përsa më sipër, pretendimet e ankimuesve qëndrojnë.
III.4. Lidhur me kërkesën e shoqërisë “S.S.X” sh.p.k për t’u sqaruar në lidhje me orarin e
kryerjes së shërbimit 12 orësh, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se kjo kërkesë është
parashtuar në autoritetin kontraktor dhe në Komisionin e Prokurimit Publik jashtë afateve
ligjore të parashikuara në nenet 42 dhe 63 të LPP-së.
III.5. Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve rezulton se në datën
25.05.2015 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka vazhduar procedurën e prokurimit.
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Në këto kushte, teknikisht nuk mund të kryhet asnjë veprim për modifikimin e dokumentave
të tenderit të mësipërm dhe shtyrjen e datës së tenderit. Për pasojë autoriteti kontraktor
duhet të anulojë procedurën e prokurimit.
Gjithashtu Komisioni i Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e autoritetit kontraktor se hapja
e ofertave është kryer në kundërshtim të ligjit për prokurimin publik, pasi autoriteti
kontraktor duhet të respektonte afatin prej 10 ditë që ligji i njeh si të drejtë operatorit
ekonomik ankimues për të ushtruar të drejtën e ankimimit pranë KPP-së.
Në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, neni 63, pika 6,
përcaktohet se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të
përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një
ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e
punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se
ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga
autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit
kontraktor”.
Përsa më sipër, autoriteti kontraktor në procedurat e ardhshme të prokurimit të respektojë
afatet e ankimimit të parashikuara në ligjin e prokurimit publik.
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

Vendos
1. Të pranojë pjesërisht ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “NSS” sh.p.k
dhe “SSX” sh.p.k për procedurën e prokurimit “Procedurë e hapur”, me objekt:
“Shërbim privat i sigurisë fizike të OSHEE Drejtoria Rajonale Tiranë”, Loti 2, me
fond limit 59.350.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar në datën
25.05.2015, nga autoriteti kontraktor, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike, Drejtoria Rajonale Tiranë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimin e mësipërme të Komisionit të
Prokurimit Publik.
4. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit
Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
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5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë “NSS” sh.p.k dhe “SSX” sh.p.k
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë

Nr. 962 Protokolli,
Datë 25.05.2015

Nr. 989 Protokolli
Datë 28.05.2015

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Zv/Kryetar
Spiro Kuro

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Kryetar
Gentian Këri
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