KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P 948/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Spiro Kuro
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 09.12.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-56506-1103-2016 me objekt: “Loti 1 “Shërbim privat i sigurisë fizike
të UT””, me fond limit 46,569,694 lekë pa tvsh, e
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 30.11.2016, nga
autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.

Ankimues:

“Balili-Ko” sh.p.k
Lagjia Nr.1, Sarandë
“S.S.X” sh.p.k
Rruga “ 5 Maji”, brenda ish-ndërmarrjes kimike, Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Universiteti i Tiranës
Sheshi “Nënë Tereza”

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. Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se operatorët ekonomikë ankimues 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.2. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, i cili e ka
pranuar pjesërisht atë, 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.3. Kanë 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
operatorëve ekonomikë ankimues.
II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 03.11.2016 është publikuar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike (S.P.E.)
procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-56506-11-03-2016 me objekt: “Loti 1
“Shërbim privat i sigurisë fizike të UT””, me fond limit 46,569,694 lekë pa tvsh, e parashikuar
për t’u zhvilluar në datën 30.11.2016, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i Tiranës.
II.2. Në datën 08.11.2016 operatori ekonomik “Balili-KO” 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:
1. Në shtojcën 7, Kapaciteti teknik, pika (2.4), Kapaciteti teknik: shkronja “e”, kërkohet që:
“Subjekti SHPSF duhet të paraqesë Çertifikatën për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë EN ISO
9001-2008 ku të përfshihet edhe objekti i prokurimit.” Duke u mbështetur në nenet 1 dhe 20 të
ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 i ndryshuar, mendojmë se kjo pikë e kërkesave të tenderit është
diskriminuese dhe nuk është e përshtatshme për tu kërkuar si kriter për Shoqëritë private të
sigurimit fizik. Ne si SHPSF për certifikatat dhe licencat që duhet të pajisemi mbështetemi te ligji
nr. 75/2014 datë 10.07.2014 për SHPSF. Kreu II nenet 5,6,7 të drejtën e licensimit dhe
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certifikimit për kryerjen e aktivitetit tonë është kompetencë e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë
së Shtetit.
2. Në dokumentat e tenderit kërkohet që: “Subjekti SHPSF duhet të paraqesë autorizim
individual nga AKEP për caktim frekuencash për sistem radiokomunikimi dhe alarmi në emër të
tij, e vlefshme për periudhën e zbatimit të kontratës me zonë mbulimi Qarkun Tiranë. Gjithashtu
duhet të paraqesin pagesat bankare që vërtetojnë shlyerjen e detyrimeve ndaj AKEP për
periudhën 2015-2016.”
Për sa mësipër, ne mendojmë se kërkesa nga Autoriteti Kontraktor që frekuencat e AKEP për
sistem radiokomunikimi dhe radioalarmi të ketë me zonë mbulimi Qarkun Tiranë, është
diskriminuese pasi objektet dhe godinat që kërkohet të kryhet shërbimi janë të gjitha brenda
territorit të qytetit të Tiranës dhe kërkesa juaj që zona e mbulimit të frekuencave të AKEP të jetë
Qarku Tiranë, na privon të drejtën e barazisë në tender pasi është një kriter i tepërt dhe i
panevojshëm për kryerjen sa më mirë të objektit të prokurimit.
II.3. Në datën 17.11.2016, me shkresën nr. 3949/2 prot, operatori ekonomik ankimues “BaliliKO” sh.p.k., është vënë në dijeni në lidhje me refuzimin e ankesës së paraqitur prej tij nga
autoriteti kontraktor.
II.4.Në datën 21.11.2016 pala ankimuese “Balili-KO” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
II.5. Në datën 08.11.2016 operatori ekonomik “S.S.X” 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:
1. Në dokumentat e tenderit është kërkuar “Subjekti SHPSF duhet të paraqesë deklaratë për
gjendjen financiare nga një ose më shumë banka, me vlerë jo më pak se 4,650,000 lekë, lëshuar
jo më vonë se 5 ditë para nga data e hapjes së tenderit.”.
Në radhë të parë vërtetimi i bankës nuk është parashikuar nga ligji si një dokument që duhet
kërkuar për të vërtetuar kapacitetin ekonomiko-financiar të operatorëve ekonomikë por janë
parashikuar vetëm vërtetimi i xhiros, bilancet dhe vërtetimi i OSHEE.
Së dyti dhe më absurdi (për të mos thënë i qëllimshëm) është kërkesa për vërtetim banke i lëshuar
jo më parë se 5 ditë nga data e hapjes së ofertave. Ndërkohë që datat 26-27-28-29 nëntor 2016
janë ditë pushimi javor dhe festash zyrtare pra vërtetimi i bankës duhet të merret vetëm në datë
30.11.2016 që të jetë e vlefshme çka nënkupton vështirësi për operatorët ekonomikë si për
faktorin kohë ashtu edhe të vlerës së lartë që kërkohet prej 4,650,000 lekësh të reja dhe nuk mund
të ketë me patjetër atë ditë.
2. Në dokumentat e tenderit është kërkuar: “Subjekti SHPSF duhet të paraqesë Vërtetim për
shlyerjen e taksave vendore për çdo vendndodhje ku ushtron biznes sipas ekstraktit të QKR për
vitet 2013,2014,2015”.
Duke qenë se jemi në vitin 2016 dhe taksat vendore janë paguar edhe për këtë vit nga të gjithë
operatorët ekonomikë kërkojmë modifikimin e këtij kriteri si më poshtë vijon “Subjekti SHPSF
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duhet të paraqesë Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për çdo vendndodhje ku ushtron
biznes sipas ekstraktit të QKR për vitet 2014,2015,2016”.
3. Në dokumentat e tenderit është kërkuar: “Subjekti SHPSF duhet të paraqesë Çertifikatën për
Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë EN ISO 9001-2008 ku të përfshihet edhe objekti i prokurimit”.
Kërkojmë heqjen e këtij kriteri.
Për vetë specifikën që kanë shoqëritë private të sigurisë fizike, veprimtaria e tyre gjen rregullim
të posaçëm nga lex specialis Ligji 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” si edhe nga
aktet nënligjore në zbatim të tij. Për sa më sipër, Licencimi nga Q.K.L, si edhe Licencat e
lëshuara nga DPQ-të i japin garanci të mjaftueshme autoritetit kontraktor në lidhje me
certifikimin e veprimtarisë së operatorëve ekonomikë pjesëmarrës.
4. Në dokumentat e tenderit është kërkuar: “Subjekti SHPSF duhet të paraqesë autorizim
individual mga AKEP për caktim frekuencash për sistem radiokomunikimi dhe alarmi në emër të
tij, e vlefshme për periudhën e zbatimit të kontratës me zonë mbulimi Qarkun Tiranë.”
Duke qenë se objekti i prokurimit përfshin objekte vetëm në qytetin e Tiranës kërkojmë që ky
kriter kualifikimi të bëhet si më poshtë vijon “Subjekti SHPSF duhet të paraqesë autorizim
individual mga AKEP për caktim frekuencash për sistem radiokomunikimi dhe alarmi në emër të
tij, e vlefshme për periudhën e zbatimit të kontratës me zonë mbulimi qyteti Tiranë.”
5. Në dokumentat e tenderit është kërkuar: Subjekti SHPSF duhet të paraqesë Vërtetim nga
Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Tiranë, të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e
hapjes së ofertave nëpërmjet të cilit të jepet informacioni mbi:
- numrin e punonjësve të shërbimit të çertifikuar, jo me pak se 80 punonjës nga këta:
- numrin e përgjegjësve të shërbimit, jo më pak se 2;
- numrin e grupit të gatshëm, jo më pak se 1;
- numrin e operatoreve të qendrës së kontrollit, jo më pak se 4;
- numrin e armëve të brezit, jo më pak se 16;
- numrin e dedektorëve të dorës, jo më pak se 14 copë;
- numrin e radiove të dorës, jo më pak se 10 copë;
- numrin e shkopinjëve të gomës, jo më pak se 10 copë;
- numrin hekurave lidhës, jo më pak se 10 copë;
- mbi shlyerjen e detyrimeve financiare për vitin 2015;
Kërkojmë modifikimin e këtij kriteri kualifikimi së pari në lidhje me numrin e punonjësve të
shërbimit i cili duhet të ulet në aq sa duhen realisht për të kryer këtë shërbim.
Së dyti ky kriter kualifikimi duket haptazi që është bërë me qëllim favorizim të ndonjë operatori
ekonomik pasi nuk ka asnjë llogjikë dhe aq më keq bazë ligjore që për të njëjtin objekt të
kërkohen 16 armë, 10 radio, 10 shkopinj gome, 14 dedektorë dhe 10 pranga. Pse nuk janë
kërkuar të gjitha pajisjet nga 16 copë duke qenë se aq është edhe numri i vendrojeve për këtë
objekt?!
Së fundmi dhe më e rëndësishme, është kërkesa për heqjen e numrit të armëve. Bazuar në
Udhëzimin e Ministrit të Brendshëm nr. 656 datë 06.10.2009 “Për procedurat e certifikimit,
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licensimit dhe kontrollit të veprimtarisë së SHRSF-ve” kreu V, pika 29, paragrafet c,d,f dhe g me
qëllim menaxhimin sa më korrekt të praktikës së Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë me
paraqitjen e akt-marrëveshjes (kontratës së shërbimit), planit të dislokimit (për ruajtje objekti) si
dhe me kërkesën e shoqërisë përgatiten procedurat për pajisje me armë, kjo me Vendime
Individuale dhe Kolektive. Pra sa më sipër, rezulton se vetëm pasi të paraqitet kontrata e
shërbimit pranë D.P.Q Tiranë, mund të pajiset një shoqëri me armë.
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 certifikatës personale për ushtrimin e
veprimtarisë së ruajtjes së objekteve, cdo përson i pajisur me certifikatën si punonjës shërbimi
për ruajtjen dhe sigurinë fizike, e ka të detyrueshme përdorimin e armës së zjarrit pra kjo
certifikatë vlen edhe si leje arme.
II.6. Në datë 17.11.2016, nëpërmjet shkresës nr. 4035/7, autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik “S.S.X” sh.p.k duke e pranuar pjesërisht ankesën dhe duke bërë modifikimin
e dokumentave të tenderit, me anën e një shtojce në sistemin elektronik të prokurimeve.
Gjithashtu data e zhvillimit të procedurës është shtyrë për në datën 05.12.2016. Konkretisht,
autoriteti kontraktor shprehet si më poshtë:
1. Kriteri 2.3/c i Kritereve të Vecanta për Kualifikim,
Ishte:
Subjekti SHPSF duhet të paraqesë deklaratë për gjendjen financiare nga një ose me shumë banka,
me vlerë jo më pak se 4,650,000 lekë, leshuar jo me vone se 5 dite para nga data e hapjes se
tenderit.
Bëhet:
Subjekti SHPSF duhet të paraqesë deklaratë për gjendjen financiare nga një ose me shumë banka,
me vlerë jo më pak se 4,650,000 lekë, leshuar jo me vone se 10 dite para nga data e hapjes se
tenderit.
2. Kriteri 2.4/d i Kritereve të Vecanta për Kualifikim,
Ishte:
Subjekti SHPSF duhet të paraqesë Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për çdo vendndodhje
ku ushtron biznesin sipas ekstraktit të QKR për vitet 2013, 2014, 2015.
Bëhet:
Subjekti SHPSF duhet të paraqesë Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për çdo vendndodhje
ku ushtron biznesin sipas ekstraktit të QKR për vitet 2014, 2015, 2016.
II.7. Në datën 22.11.2016 pala ankimuese “S.S.X” sh.p.k., ka dorëzuar ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik me të njëjtin objekt ankese dorëzuar pranë autoritetit kontraktor.
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II.8. Nëpërmjet shkresës nr. 3949/5 prot., datë 02.12.2016, protokolluar me tonën me nr. 2326/2,
datë 06.12.2016 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 relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim
të ankuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e ankimuesve “Balili-KO” sh.p.k dhe “S.S.X” sh.p.k se “Në shtojcën
7, Kapaciteti teknik, pika (2.4), Kapaciteti teknik: shkronja “e”, kërkohet që: “Subjekti SHPSF
duhet të paraqesë Çertifikatën për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë EN ISO 9001-2008 ku të
përfshihet edhe objekti i prokurimit.” Duke u mbështetur në nenet 1 dhe 20 të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 i ndryshuar, mendojmë se pikë e kërkesave të tenderit është diskriminuese dhe nuk
është e përshtatshme për tu kërkuar si kriter për Shoqëritë private të sigurimit fizik”, Komisioni i
Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, shkronja “e” është
kërkuar si më poshtë vijon:
Subjekti SHPSF duhet të paraqesë Çertifikatën për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë EN ISO
9001-2008 ku të përfshihet edhe objekti i prokurimit.
Në nenin 46, pika 2 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
parashikohet se: “Autoriteti kontraktor mund të kërkojë edhe certifikata, të lëshuara nga organe të
pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të
cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit.”
Në nenin 30 të VKM nr. 914 dt.29.12.2014 ”Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i
ndryshuar parashikohet se “Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet i
plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga
organe të pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose ndërkombëtar. Kjo
dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të
ofertuesit.”
III.1.2. Në dokumentet standarde të procedurës së prokurimit, objekt ankimi “Kriteret e vecanta për
kualifikim”, ”Kapaciteti teknik”, shkronja “b” është kërkuar: “ [...]Subjekti SHPSF duhet të
paraqesë licencën e shoqërisë me nënkategorinë I.3 A ”Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e
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private si dhe veprimtarive social kulturore, sportive fetare e politike” lëshuar nga organi
kompetent.”
Në nenin 46, pika 1 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 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. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kriteri i mësipërm nuk është proporcional
objektin e prokurimit. Për vetë specifikën që kanë shoqëritë private të sigurisë fizike, veprimtaria
e tyre gjen një rregullim të posaçëm nga lex specialis Ligji 75/2014 “Për Shërbimin Privat të
Sigurisë Fizike” si edhe nga aktet nën ligjore në zbatim të tij. Për sa më sipër, Licencimi nga
Q.K.L., si edhe Licencat e lëshuara nga DPQ-të i japin garanci të mjaftueshme autoritetit
kontraktor në lidhje me certifikimin e veprimtarisë së operatorëve ekonomikë pjesëmarrës.
Sa më sipër, pretendimi i operatorëve ekonomikë ankimues qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesve “Balili-KO” sh.p.k dhe “S.S.X” sh.p.k se “mendojmë
se kërkesa nga Autoriteti Kontraktor që frekuencat e AKEP për sistem radiokomunikimi dhe
radioalarmi të ketë me zonë mbulimi Qarkun Tiranë, është diskriminuese pasi objektet dhe
godinat që kërkohet të kryhet shërbimi janë të gjitha brenda territorit të qytetit të Tiranës dhe
kërkesa juaj që zona e mbulimit të frekuencave të AKEP të jetë Qarku Tiranë, na privon të
drejtën e barazisë në tender pasi është një kriter i tepërt dhe i panevojshëm për kryerjen sa më
mirë të objektit të prokurimit.”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, shkronja “f”
është kërkuar si më poshtë vijon:
Subjekti SHPSF duhet të paraqesë autorizim individual nga AKEP për caktim frekuencash për
sistem radiokomunikimi dhe alarmi në emër të tij, e vlefshme për periudhën e zbatimit të
kontratës me zonë mbulimi Qarkun Tiranë. Gjithashtu duhet të paraqesin pagesat bankare që
vërtetojnë shlyerjen e detyrimeve ndaj AKEP për periudhën 2015-2016.
III.2.2. Në nenin 46, pika 1, të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”
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."
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-se përcakohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat
dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit."
Në Ligjin nr . 9643 datë 20 . 11.2006 "Për Prokurimin Publik" , të ndryshuar , neni 23, pika 1
dhe 2, përcaktohet: 1. 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
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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.
2. Specifikimet teknike duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe
ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin publik.
Në nenin 66, të Iigjit nr. 9918, datë 19.05.2008 "Për komunikimet elektronike në
Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se: "AKEPi lëshon një autorizim individual për përdorimin e frekuencave, në përputhje me PKRFnë dhe Planin e Përdorimit të Frekuencave , për caktimin dhe përdorimin e frekuencave
sipas neneve 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 dhe 71 të këtij ligji."
Në këto autorizime, përcaktohet edhe zona e mbulimit (neni 70, pika 1, e Ligjit të
lartpermendur), ku përcaktohet se "Autorizimi individual për përdorimin e frekuencave
përmban: a) të dhëna për përfituesin; b)frekuencat e përfituara ; c) vendndodhjen dhe zonën e
mbulimit; ç) afatin e vlefshmërisë së autorizimit; d) kushtet, që duhet të përmbushen për
shfrytëzimin e frekuencës së caktuar, sipas nenit 71 të këtij ligji".
III.2.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, kriteret për kualifikim vendosen që t'i shërbejnë
autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët,
nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojen e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në
funksion realizimin me sukses të kontratës.
Referuar vendndodhjes së objektit të prokurimit, përkatësisht qyteti Tiranë, Komisioni i
Prokurimit Publik gjykon se kriteri për paraqitjen e Autorizimit të lëshuar nga AKEP mjafton të
jetë lëshuar nga autoriteti kompetent për qytetin Tiranë. KPP gjykon se për autoritetin kontraktor
është e nevojshme dhe e mjaftueshme që autorizimi të mbuloj me radio komunikim dhe radio
alarm vendin e kryerjes së shërbimit. Në këtë kuptim autoriteti kontraktor duhet të modifikojë
kriterin e sipërcituar duke përfshirë në të mundësinë e paraqitjes së autorizimit individual edhe
për qytetin e Tiranës në mënyrë që të gjithë operatorët ekonomikë të mos kufizohen nga
pjesëmarrja në procedurën e prokurimit.
Sa më sipër, pretendimi i operatorëve ekonomikë ankimues qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “S.S.X” sh.p.k se: “Në dokumentat e tenderit është
kërkuar “Subjekti SHPSF duhet të paraqesë deklaratë për gjendjen financiare nga një ose më
shumë banka, me vlerë o më pak se 4,650,000 lekë, lëshuar jo më vonë se 5 ditë para nga data e
hapjes së tenderit.Vërtetimi i bankës nuk është parashikuar nga ligji si një dokument që duhet
kërkuar për të vërtetuar kapacitetitin ekonomiko-financiar të operatorëve ekonomikë por janë
parashikuar vetëm vërtetimi i xhiros, bilancet dhe vërtetimi i OSHEE”, Komisioni i Prokurimit
Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, të modifikuar, “Kapaciteti ekonomik
dhe financiar”, shkronja “c” është kërkuar si më poshtë vijon:
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Subjekti SHPSF duhet të paraqesë deklaratë për gjendjen financiare nga një ose me shumë
banka, me vlerë jo më pak se 298,000 lekë, leshuar jo me vone se 10 dite para nga data e hapjes
se tenderit.
III.3.2 Në nenin 46, gërma c) të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar përcaktohet: “gjendja ekonomike e financiare: operatorët ekonomikë vërtetojnë se
zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave
bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale,
paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të
xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e
ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit
financiare, kur ky informacion është i mundur.”

III.3.3. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se, 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 ekonomike e organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera
fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka
në funksion realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, referuar dispozitave ligjore të
sipërcituara, për autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik
zotëron kapacitetet ekonomike dhe financiare, në përputhje dhe në përpjestim me volumin e
kontratës objekt prokurimi, në mënyrë që të krijojë bindjen dhe sigurinë për realizimin me sukses
të kontratës.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se vendosja e kërkesës mbi paraqitjen e një deklarate për
gjëndjen financiare të ofertuesve është në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara, duke
bërë që autoriteti kontraktor të ketë vepruar drejtë në vendosjen e këtij kriteri.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “S.S.X” sh.p.k nuk qëndron.
III.4. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “S.S.X” sh.p.k se: “Kërkojmë modifikimin e kriterit të
kualifikimit në lidhje me numrin e punonjësve të shërbimit i cili duhet të ulet në aq sa duhen
realisht për të kryer këtë shërbim”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.4.1. Në shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, është përcaktuar si më poshtë vijon:
Shënim:
- Koeficienti për mbulimin e tre turneve do të jetë 4.7 roje për një vendroje.
- Koeficienti për mbulimin e dy turneve do të jetë 3.2 roje për një vendroje.
[...]
III.4.2. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, shkronja “g” është
kërkuar si më poshtë vijon:
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Subjekti SHPSF duhet të paraqesë Vërtetim nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Tiranë,
të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertave nëpërmjet të cilit të jepet
informacioni mbi:
- numrin e punonjësve të shërbimit të çertifikuar, jo me pak se 80 punonjës nga këta:
- numrin e përgjegjësve të shërbimit, jo më pak se 2;
- numrin e grupit të gatshëm, jo më pak se 1;
- numrin e operatoreve të qendrës së kontrollit, jo më pak se 4;
[...]
III.4.3. Në shtojcën 11, të modifikuar “Shërbimet dhe Grafiku i Ekzekutimit”, është kërkuar që
shërbimi të kryhet në:
Loti 1:

01.01.2017 deri me 31.12.2017
Ore sipas turneve
Emertimi

Nr
1

Turni I

Turni II

Turni III

REKTORATI I UT

2

Dy

a

Porta kryesore

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

b

Ambientet sportive te Kampusit

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

FAKULTETI I DREJTESISE

1

Një

Godina Ekzistuese (Porta kryesore)

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE

1

Nje

Porta kryesore

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

FAKULTETI I GJUHEVE TE HUAJA

2

Dy

a

Porta kryesore

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

b

Porta e parkingut (mbrapa Fakultetit)

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

FAKULTETI I SHKENCAVE TE
NATYRES

6

Gjashtë

a

Godina A (Porta kryesore)

1

dy turne (16 ore)

8

8

b

Godina B

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

c

Godina C dhe Parkim (Porta e pastme)

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

d

Godina e Muzeut të Shkencave të Natyrës

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

e

Kopshti Botanik (Porta kryesore)

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

f

Kopshti Botanik (Territori perëndimor)

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

FAKULTETI I HISTORI - FILOLOGJISE

2

Dy

2
a
3
a
4

5

6

Nr. i Vendrojeve

10

a

Porta kryesore

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

b

Godina e Ish-Kinoklubit (Porta kryesore)
e ndarë me Fak.e Ekonomisë

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

FAKULTETI I EKONOMISE

2

Dy

a

Porta kryesore (Godina A)

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

b

Porta anesore (Godina B)

1

tre turne (24 ore)

8

8

8

SHUMA

16

Gjashtëmbëdhjetë

7

III.4.4. Referuar Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 46,
pika 1, germa b) përcaktohet: “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”. “Aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet
organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës”
Ndёrsa nё pikёn 3 tё kёtij neni 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.4.5. Nё Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 28, pika 1 dhe 2 thuhet 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.
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.
Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë
të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të
kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kerkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat nuk duhet të tejkalojnë objektin e prokurimit.
Sipas informacionit tё autoritetit kontraktor rezulton se nё numrin e punonjёsve tё kёrkuar nё
kriteret e vecanta pёr kualifikim janё marrё nё konsideratё edhe nevojat e autoritetit kontraktor
pёr grup tё gatshёm dhe operatorё tё qendrёs sё kontrollit, pёrvec atyre tё ruajtjes me roje tё
objektit.
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Lidhur me kёtё argument, Komisioni i Prokurimit Publik sqaron se nevojat e autoritetit
kontraktor pёr punonjësit e shërbimit duhet tё gjejnё pasqyrim nё shtojcёn 7 “Kriteret e veçanta
të kualifikimit”, shtojcёn 11 “Shёrbimet dhe grafiku i ekzekutimit” dhe shtojcёn 12 “Termat e
referencёs”, nё pёrputhje me rregullat e prokurimit publik, pasi ёshtё detyrimi i autoritetit
kontraktor qё natyrёn e shërbimeve ta shprehё qartë në këto shtojca, ndёrsa kërkesat e veçanta të
kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret qё janё në përpjestim dhe të lidhura ngushtë me
aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës qё do tё prokurohet.
III.4.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontrator për jo më pak se
80 punonjës shërbimi është jopropocionale pasi e tejkalon volumin dhe përmasat e kontratës që
prokurohet, në kushtet kur kërkohet që shërbimi i ruajtjes të kryhet 16 vendroje në total dhe
koeficienti për mbulimin e tre turneve do të jetë 4.7 roje për një vendroje ndërkohë që koeficienti
për mbulimin e dy turneve do të jetë 3.2 roje për një vendroje. Në kërkesat për numrin e
punonjësve, autoriteti kontraktor duhet të marrë parasysh numrin e personelit që nevojitet për
realizimin e kushteve të kontratës së kërkuar në dokumentat e tenderit.
Vendosja e këtij kriteri në mënyrë joproporcionale me volumin e kontratës që prokurohet ndikon
në mënyrë të drejtpërdrejtë në kufizimin e konkurencës dhe trajtimin e barabartë të operatorëve
ekonomikë pjesëmarrës 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.
Për autoritetin është e rëndësishme të vërtetohet se operatori ekonomik disponon kapacitete
teknike (në rastin konkret punonjës shërbimi), mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të realizojë
objektin e prokurimit dhe për këtë arsye, KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa
për modifikimin e kriterit në fjalë.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “S.S.X” sh.p.k qëndron.
III.5. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “S.S.X” sh.p.k se: “kriteri i kualifikimit duket haptazi që
është bërë me qëllim favorizim të ndonjë operatori ekonomik pasi nuk ka asnjë llogjikë dhe aq më keq
bazë ligjore që për të njëjtin objekt të kërkohen 16 armë, 10 radio, 10 shkopinj gome, 14 dedektorë
dhe 10 pranga. Pse nuk janë kërkuar të gjitha pajisjet nga 16 copë duke qenë se aq është edhe numri
i vendrojeve për këtë objekt?!”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.5.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, shkronja “g”
është kërkuar si më poshtë vijon:
Subjekti SHPSF duhet të paraqesë Vërtetim nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Tiranë,
të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertave nëpërmjet të cilit të jepet
informacioni mbi:
-

numrin e armëve të brezit, jo më pak se 16;
numrin e dedektoreve të dorës, jo më pak se 14 copë;
numrin e radiove te dores, jo më pak se 10 copë;
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-

numrin e shkopinjve të gomës, jo më pak se 10 copë;
numrin hekurave lidhes, jo më pak se 10 copë;

III.5.2. Në Udhëzimin e Ministrit të Punëve të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015
"Përfunksionimin e shërbimit privat të sigurisëfizike", në Kreun V "Mjetet dhe Pajisjet e
Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike" parashikohet shprehimisht se:
3. Shoqëria private e sigurisë fizike për realizimin e detyrës vë në dispozicion të
punonjësve armatim dhe pajisje të shërbimit, si më poshtë:
a) armatim personal sipas ligjit "Për armët";
b) pajisje mbrojtëse elektrike;
c) bodygard spray;
ç) jelek antiplumb;
a) hekura lidhës;
dh) shkop gome;
b) elektrik dore;
ë) radio ndërlidhje;
f)detektor metali që kalohet përmes tyre;
g) detektor dore;
gj) maskë gazi;
h) dylbi;
i) helmetë;
j) rrip multifunksional.
III.5.3. Në nenin 46, pika 1, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
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.”
Ndërsa në nenin 53/3 të LPP-së përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij
neni, vlerëson një oferte të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit..”
III.5.4. Sa më lart, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se referuar Udhëzimit e Ministrit të Punëve
të Brendshme nr. 157, datë 01.04.2015 "Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike", i cili
ka parashikuar në mënyrë shteruese mjetet dhe pajisjet që mund të kërkoj autoriteti kontraktor për
realizimin me sukses të kontratës, ky i fundit është në të drejtën e tij të kërkoj pajisje të shërbimit që
gjykon se do të bëjnë të mundur realizimin me sukses të objektit të prokurimit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “S.S.X” sh.p.k nuk qëndron.
III.6. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “S.S.X” sh.p.k se: “Së fundmi dhe më e rëndësishme
është kërkesa për heqjen e numrit të armëve. Bazuar në Udhëzimin e Ministrit të Brendshëm nr.
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656 datë 06.10.2009 “Për procedurat e certifikimit, licensimit dhe kontrollit të veprimtarisë së
SHRSF-ve” kreu V, pika 29, paragrafet c,d,f dhe g me qëllim menaxhimin sa më korrekt të
praktikës së Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë me praqitjen e akt-marrëveshje (kontratës së
shërbimit), planit të dislokimit (për ruajtje objekti) si dhe me kërkesën e shoqërisë përgatiten
procedurat për pajisje me armë, kjo me Vendime Individuale dhe Kolektive. Pra sa më sipër,
rezulton se vetëm pasi të paraqitet kontrata e shërbimit pranë D.P.Q Tiranë, mund të pajiset një
shoqëri me armë. 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 certifikatës personale
për ushtrimin e veprimtarisë së ruajtjes së objekteve, cdo përson i pajisur me certifikatën si
punonjës shërbimi për ruajtjen dhe sigurinë fizike, e ka të detyrueshme përdorimin e armës së
zjarrit pra kjo certifikatë vlen edhe si leje arme”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.6.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, shkronja “g”
është kërkuar si më poshtë vijon:
Subjekti SHPSF duhet të paraqesë Vërtetim nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Tiranë,
të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertave nëpërmjet të cilit të jepet
informacioni mbi:
-

numrin e armëve të brezit, jo më pak se 16;
[...]

III.6.2. 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.”

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.6.3. Lidhur me kriterin për disponueshmërinë e armatimit i cili në rastin konkret është kërkuar
të përmbushet nëpërmjet vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Tiranë
për numrin e armëve të brezit (konkretisht jo më pak se 16), Komisioni i Prokurimit Publik sjellë
në vëmëndje të autoritetit kontraktor legjislacionin për armët i cili legjitimon gjithashtu të
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drejtën e cdo personi fizik apo juridik përfshi edhe subjektet e shoqërisë së ruajtjes fizike për të
pasur armatim në pronësi të tyre i cili provohet rast pas rasti me anë të dokumentacionit konkret
për kalimin pronësisë në përputhje me dispozitat ligjore.
Në Udhëzimin nr. 157, datë 1.4.2015 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”,
Kreu V, Nëndarja “A”, pika 3, gërma “a”, parashikohet se: “Shoqëria private e sigurisë fizike për
realizimin e detyrës vë në dispozicion të punonjësve armatim dhe pajisje të shërbimit, si më
poshtë: a) armatim personal sipas ligjit “Për armët”[…]”.
III.6.4. Referuar ligjit 74/2014 datë 10.07.2014 “Për armët” neni 5 i tij “Kategorizimi i armëve”
parashikon shprehimisht se:
1. Armët, sipas këtij ligji, kategorizohen si më poshtë:
1.2. Armët e kategorisë “B” janë:
a) armët e shkurtra të zjarrit gjysmautomatike apo vetërimbushëse (B1);
b) armët e zjarrit të shkurtra për një qitje, me ndezje qendrore (B2);
c) armët me ndezje anësore të shkurtra për një qitje, me gjatësi të përgjithshme më të vogël se 28
cm (B3);
ç) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të mbajnë
më tepër se tre fishekë (B4);
d) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të
pranojnë deri në tre fishekë. Kur mbushësi i tyre ndërrohet, këto armë mund të konvertohen, me
ndihmën e një mjeti të zakonshëm, dhe të pranojnë më tepër se tre fishekë (B5);
dh) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike ose me përsëritje, me tytë të pavjaskuar, të gjatë
deri në 60 cm (B6);
e) armët e zjarrit pneumatike, me energji të predhës mbi 7,5 J dhe kalibër mbi 4,5 mm (B7)
Gjithashtu ne nenin 7 “E drejta e pronësisë mbi armët”, të ligjit të sipërcituar parashikohet
shprehimisht se:
1. Armët e kategorisë “A”, në kuptim të këtij ligji, janë vetëm pronë e shtetit, me përjashtim të armëve
të zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska dhe të pajisura me shënjestër optike.
2. Armët e kategorive “B”, “C” dhe “D”, në kuptim të këtij ligji, mund të jenë në pronësi private e
shtetërore.
3. Veprimet juridike për kalimin e pronësisë ose të të drejtave të tjera mbi armët kryhen në përputhje
me kushtet dhe kërkesat e përcaktuara në këtë ligj.
4. Për sa nuk parashikohet në këtë ligj, zbatohen dispozitat e Kodit Civil. [...]
Ndërsa neni 8 i ligjit “Regjimi juridik për kategoritë e armëve” përcaktohet se:
Për armët e përcaktuara në nenin 5, të këtij ligji, ka regjim të veçantë juridik duke respektuar
përfshirjen në kategoritë e ndryshme, si më poshtë:
1 . Në kategorinë "A" përfshihen armë, të cilat nuk lejohen të përdoren dhe për të cilat nuk
lëshohet autorizim, me përjashtim të armëve të zjarrit të gjuetisë dhe ato sportive me vjaska, të
pajisura me shënjestër optike, që në kuptim të këtij ligji nuk janë të ndaluara. Për këto armë,
pajisen me autorizim nga organi përgjegjës i Policisë së Shtetit, ata shtetas shqiptarë ose të huaj
që vërtetojnë aftësinë e ushtrimit të sportit të qitjes profesioniste ose gjuetisë, sipas
vërtetimit/lejes përkatëse nga ministria përgjegjëse për sportet ose ajo për mjedisin.
15

2. Në kategorinë "B" përfshihen armë, për të cilat lëshohet autorizim sipas këtij rregulli:
a) për armët e kategorisë "B1", pajisen me autorizim personat që për shkak të detyrës shtetërore
ose të rrethanave personale të veçanta janë të ekspozuar ndaj rrezikut për jetën dhe u njihet e
drejta e mbrojtjes së veçantë, sipas legjislacionit në fuqi, personat që plotësojnë kriteret për
mbajtjen e armës, si dhe ata të cilëve për shkak të ushtrimit të veprimtarisë së sigurisë private u
lind e drejta e mbajtjes së armës, sipas këtij ligji;
b) për armët e kategorisë "B4", pajisen me autorizim personat që për shkak të ushtrimit të
veprimtarisë së sigurisë private, u lind e drejta e mbajtjes së armës, sipas dispozitave të këtij
ligji.
III.6.5. Komisioni i Prokurimit Publik arsyeton se referuar bazës ligjore të lartpërmendur,
legjislacioni në fuqi për armët, lejon dhe i jep shprehimisht të drejtën e blerjes së armës cdo
personi fizik apo juridik përfshirë këtu edhe cdo operator ekonomik pjesmarrës në procedurat e
prokurimit të drejtën për të pasur në pronësi të tij armatim për kategoritë e armëve të
përcaktuara/lejuara në ligj.
Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për të krijuar një panoramë
të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit për përmbushje me sukses të
kontratës. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj autoriteti kontraktor përcakton kerkesat e
veçanta për kualifikim, të cilat nuk duhet të tejkalojnë objektin e prokurimit.
KPP gjykon se autoriteti kontraktor duhet të modifikojë kriterin e sipërcituar duke hequr kriterin
e paraqitjes së numrit të armëve të brezit, në mënyrë që të gjithë operatorët ekonomikë të mos
kufizohen nga pjesëmarrja në procedurën e prokurimit, pasi operatorët ekonomikë mund të
vërtetojnë disponueshmërinë e armëve në mënyra të tjera dhe jo nëpërmjet Vërtetimit të
Drejtorisë Vendore të Policisë së Qarkut Tiranë.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “S.S.X” sh.p.k 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
Vendos
1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Balili-KO” sh.p.k për procedurën
e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-56506-11-03-2016 me objekt: “Loti 1
“Shërbim privat i sigurisë fizike të UT””, me fond limit 46,569,694 lekë pa tvsh, e
parashikuar për t’u zhvilluar në datën 30.11.2016, nga autoriteti kontraktor, Universiteti i
Tiranës.
2. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “S.S.X” sh.p.k nga
procedura e mësipërme e prokurimit.
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3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik
për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
4. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori
ekonomik “Balili-KO” sh.p.k dhe “S.S.X” sh.p.k.
5. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.2326 Prot ;Datë 22.11.2016
Nr.2333 Prot ;Datë 22.11.2016
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