KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P. 76/2017
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Leonard Gremshi
Hektor Balluku
Kleves Janku
Odise Moçka

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e datës 22.02.2017 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

Modifikimi i dokumentave të tenderit të procedurës së
prokurimit “Kërkesë për propozime”, me Nr.REF-6576701-25-2017, me objekt “Shërbim i ruajtjes me sistem
alarmi dhe roje private në DRSSH Korçë, Arkivin e
DRSSH Korçë, ALSSH Korçë dhe ruajtjen me sistem
alarmi për ALSSH Ersekë”, me fond limit 1.252.216 lekë
pa tvsh, parashikuar për t’u zhvilluar më datë 06.02.2017,
nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve
Shoqërore Korçë.

Ankimues:

“Toni Security” shpk
Rr.“Adem Jashari”, Lgj.8, H.10, Pall.4, Ap.3
Tiranë

Autoriteti Kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore
Bulevard” Rilindasit”, Nr 72, Korçë.

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
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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 ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatori ekonomik ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se ky i fundit ka prima
facie interes në këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohet për të paraqitur ankesë
në lidhje me të, bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
I.2. Operatori ekonomik ka paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas ka
paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore dhe shkallët e ankimimit të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit
kontraktor dhe pranë 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 datë 26.01.2017 është publikuar procedura e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me
Nr.REF-65767-01-25-2017, me objekt “Shërbim i ruajtjes me sistem alarmi dhe roje private në
DRSSH Korçë, Arkivin e DRSSH Korçë, ALSSH Korçë dhe ruajtjen me sistem alarmi për
ALSSH Ersekë”, me fond limit 1.252.216 lekë pa tvsh, parashikuar për t’u zhvilluar më datë
06.02.2017, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Korçë.
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II.2. Në datën 01.02.2017 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k, ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kërkuar modifikimin e dokumentave të procedurës së mësipërme të
prokurimit me argumentat si më poshtë:
“Me date 26.01.2017 shoqeria jone u njoh me dokumentat standarte te tenderit te publikuara
nga autoriteti kontraktor. Me ane te shkreses nr.86 prot. date 31.01.2017 shoqeria jone iu
drejtua me ankese AK-se, i cili na ktheu pergjigje me ane te shkreses nr.581/1 prot. me ane
te se ciles nuk pranonte ankesen e shoqerise sone. Ndodhur ne keto kushte po i drejtohemi
KPP-se qe te marre ne shqyrtim ankesen e shoqerise sone. Nga shqyrtimi i dokumentave te
tenderit vume re se disa prej tyre ishin te paligjshme dhe jorproporcionale me objektin e
prokurimit. Konkretisht:
1. Vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut Korçe qe subjekti te jete i licencuar
minimumi 6(gjashte) punonjes sherbimi.
Kerkesa e autoritetit kontraktor per vertetim leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Korce
per jo me pak se 6 punonjes eshte e ekzagjeruar dhe joproporcionale, pasi nese do t'i referohemi
Shtojces 9- Specifikimet Teknike autoritetit kontraktor, realisht i nevojiten 2 punonjes.
Per sa me siper kerkojme modifikimin e kriterit si ne vijim:
“Vertetim nga Drejtoria e Policise Qarkut Korce qe subjekti te kete te licencuar minimumi
2(dy)punonjes sherbimi”.
2.Vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut Korce per numrin e armeve, si dhe mjeteve te
transportit qe disponon operatori ekonomik.
Kerkesa e autoritetit kontraktor per paraqitjen e vertetimit leshuar nga Drejtoria e Policise se
Qarkut Korce per numrin e armeve, eshte perjashtuese dhe kufizuese per operatoret
ekonomike qe e kane armatimin ne pronesi. Legjislacioni ne fuqi i jep te drejten e blerjes
se armeve cdo personi fizik apo juridik, qe ploteson kriteret e percaktuara ne ligj.
Per sa me siper kerkojme te hiqet kriteri per numrin e armeve nga vertetimi i leshuar nga
Drejtoria e Policise se Qarkut Korce.
3. Vertetim nga Drejtoria e Policise Qarkut Korce per numrin e mjeteve te transportit qe
disponon operatori ekonomik.
Kerkesa e autoritetit kontraktor per paraqitjen e vertetimit te leshuar nga Drejtoria e
Policise se Qarkut Korce per mjetet e transportit qe disponon operatori ekonomik
eshte
e
ekzagjeruar, pasi
disponimi i automjeteve vertetohet me paraqitien e
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dokumentacionit perkatese sipas legjislacionit ne fuqi: certifikate pronesie , leje qarkullimi
certifikate e kontrollit teknik., siguracionin dhe pagesen e taksave.
Akoma me tej kjo kerkese eshte e dyzuar, pasi po ne kriteret e vecanta te kualifikimit autoriteti
kontraktor ka kerkuar :
“Dokument qe te vertetoje qe ofertuesi ka ne dispozicion apo mund t'i vihen ne dispozicion
minimumi 2 automjete per perballimin e situatave emergjente qe mund te lindin gjate realizimit
te kontrates”.
Per sa me siper kerkojme heqjen e kerkeses per disponimin e mjeteve te transportit nga vertetimi
i i leshuar nga Drejtoria e Policise se Qarkut Korce”.
II.3. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr. prot.581/1, datë 02.02.2017 i ka kthyer përgjigje
operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k , duke mos pranuar pretendimet e ngritura
prej tij.
III.4. Në datën 09.02.2017 operatori ekonomik “Toni Security” sh.k, ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik, në të cilën paraqet të njëjtat pretendime si pranë autoritetit
kontraktor.
II.5. Nëpërmjet shkresës nr..prot.885/1, datë 14.02.2017, protokolluar me tonën me nr. 201/2
prot, datë 16.02.2017 me objekt “Kthim përgjigje”, 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 ankimuesit “Toni Security” sh.p.k se: “kerkojme modifikimin e
kriterit “Vertetim nga Drejtoria e Policise se Qarkut Korçe qe subjekti te jete i licencuar
minimumi 6(gjashte) punonjes sherbimi”; duke ulur numrin nga 6(gjashte) ne 2 (dy) punonjes
sherbimi”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:

III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 7, fjalia e
parë është kërkuar si më poshtë vijon:
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”Vertetim nga Drejtoria e Policise Qarkut Korce qe subjekti te kete te licencuar minimumi
6(gjashte) punonjes sherbimi”.
III.1.2. Në dokumentet e tenderit, shtojcën 9 “Specifikimet teknike” dhe shtojcën 10 “Shërbimet
dhe grafiku i ekzekutimit” nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar si më poshtë vijon:
”Sherbimi do te kryhet me 2(dy) roje per 8 ore nga dita e hene deri diten e premte,ndersa diten
e shtune dhe te djelen si dhe ditet qe perkojne me festat zyrtare me sistem alarmi per 24 ore”.
III.1.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 28, 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.1.4. Në pikën 1 të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të
ndryshuar, përcaktohet “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 përpjesëtim me natyrën dhe
përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese”.
III.1.5. 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 kërkesat e
veçanta për kualifikim, duke mbajtur në konsideratë kufijtë maksimal të përcaktuara në rregullat
e prokurimit publik.
III.1.6. Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, në shtojcat për specifikimet teknike, shërbimin
dhe grafikun e ekzekutimit, autoriteti kontraktor ka bërë përcaktimin se numri i rojeve është 2;
numri i cili është i nevojshëm për mbulimin e shërbimit që do të kryhet per 8 orë nga dita e hënë
deri ditën e premte.
Në rastin konkret, kërkesa e vendosur nga autoriteti kontraktor “Vertetim nga Drejtoria e
Policise se Qarkut Korçe qe subjekti te jete i licencuar minimumi 6(gjashte) punonjes sherbimi”
është një kërkesë e ekzagjeruar, jopropocionale dhe aspak në përputhje me volumin dhe kushtet e
kontratës, duke patur parsysh se vetë autoriteti kontraktor ka përcaktuar se numri i rojeve i
nevojshëm për mbulimin e shërbimit është 2 (dy) roje. Në sa më sipër Komisioni i Prokurimit
Publik gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor duhet të modifikohet në përputhje
me numrin e kërkuar të rojeve për kryerjen e shërbimit.
Sa më sipër pretendimi i operatorit ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k qëndron.
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III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Toni Security” sh.p.k për heqjen e kriterit “Vertetim
nga Drejtoria e Policise se Qarkut Korce per numrin e armeve, si dhe mjeteve te transportit qe
disponon operatori ekonomik”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 7, fjalia e
dytë, është kërkuar si më poshtë vijon:
”Vertetim nga Drejtoria e Policise Qarkut Korce per numrin e armeve si dhe mjeteve te
transportit qe disponon operatori ekonomik”.
III.2.2. 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.2.3. 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 Korçë
për numrin e armëve, Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje të autoritetit kontraktor
legjislacionin për armët, i cili legjitimon gjithashtu të drejtën e cdo personi fizik apo juridik
përfshirë 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”[…]”.
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III.2.4. 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.
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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.2.5. 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 në vërtetimin e DPQ, 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 Korçë.
Sa më sipër pretendimi i ankimuesit “Toni Security” sh.p.k qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Toni Security” sh.p.k për heqjen e kriterit “Vertetim
nga Drejtoria e Policise Qarkut Korce per numrin e mjeteve te transportit qe disponon
operatori ekonomik”, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.3.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, “Kapaciteti teknik”, pika 7, fjalia e
dytë dhe pikën 8 është kërkuar si më poshtë vijon:
”Vertetim nga Drejtoria e Policise Qarkut Korce per numrin e armeve si dhe mjeteve te
transportit qe disponon operatori ekonomik”.
”Operatori ekonomik Dokument qӫ tӫ vӫrtetojӫ qe ofertuesi ka ne dispozicion apo mund t’i
vihen nӫ dispozicion minimumi 2 automjete pӫr perballimin e situatave emergjente qe mund te
lindin gjate realizimit te kontrates”.
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III.3.2. Në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar, parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë
në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që
autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën
dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët
ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, 6 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;”
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.3.3. Neni 26, pika 8, e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, parashikon shprehimisht se :
“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: a) licenca
profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose b) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik
të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; dhe/ose c) dëshmi për mjetet e 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 1,
pika 2 përcaktohet:
c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
III.3.5. 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 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, për
autoritetin kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetet
teknike (makineritë), në përputhje me volumin e përcaktuar në dokumentat e tenderit.
III.3.6. Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se bindja e autoritetit kontraktor që operatorët
ekonomikë pjesmarrës disponojnë kapacitetet e duhura teknike në lidhje me mjetet e transportit
nuk mund të vërtetohet me anë të vërtetimit nga Drejtoria e Policisë Qarkut Korçë për numrin e
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mjeteve të transportit që disponon operatori ekonomik, por me anë të dokumentacionit përkatës
të përcaktuar nga Ligji Nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” i
ndryshuar; me anë të të cilit i krijohet tërësisht bindja autoritetit për plotësimin e këtij kriteri. Në
sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se autoriteti kontraktor duhet të marrë masa
për modifikimin e kriterit në fjalë, duke vendosur në lidhje me disponimin e mjeteve
dokumentacionin e kërkuar, sikurse specifikohet në legjislacionin në fuqi.
Për këtë qëllim, njësia e prokurimit pranë autoriteti kontraktor, e cila në mbështetje të nenit 57
(“Njësia e prokurimeve”), pika 2, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, është struktura përgjegjëse për “…përgatitjen
e dokumenteve të tenderit dhe mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme që u bashkëlidhen
atyre, përfshirë hartimin e kritereve të veçanta për kualifikim dhe specifikimet teknike, nëse kjo
detyrë nuk i është ngarkuar një strukture të posaçme”, duhet të marrë masa për modifikimin e
kriterit në fjalë, duke arsyetuar dhe argumentuar ndryshimin, ashtu sikurse përcaktohet në nenin
61 (“Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”), pika 2, të të njëjtit vendim.
Pra pretendimi i ankimuesit “Toni Security” shpk qëndron.
III.4. Gjithashtu nga verifikimet në sistemin e prokurimive elektronike kostatohet se në datë
06.02.2016 autoriteti kontraktor ka vijuar me fazat e mëtejshme të procedurës së prokurimit
“Hapjen e Ofertave”. Komisioni i Prokurimit Publik thekson faktin se përcaktimi i procedurave
dhe afateve të caktuara proceduriale në LPP dhe Rregullat e Prokurimit Publik, duke filluar nga
afati për përgatitjen e ofertës, afati i shqyrtimit të ofertave, afati i ankimimit etj, përfaqësojnë
garanci dhe siguri juridike për palët e interesuara. Parimi i ligjshmërisë është ndër parimet
kryesore të veprimtarisë së organeve të administratës publike, ( Neni 9 i K.pr. Administrative).
Gjithashtu, ndër parimet kryesore të zhvillimit të procedurave të prokurimit, parashikuar nga lex
specialis LPP, në neni 2 të tij janë ato të mos diskriminimit, transparencës dhe barazisë. Tërësia
e elementëve të mësipërm lidhet ngushtësisht me elementë të ligjshmërisë së vendimeve të
organeve të administratës publike.
Në nenin 63 pika 2 e ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
parashikohet se “Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me
shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi
është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji”.
Në nenin 63 pika 3 e lex specialis, LPP parashikohet se “ Me marrjen e ankesës me shkrim,
autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë
shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi përpara skadimit të afatit kohor, të
përcaktuara në pikat 5 dhe 6 të këtij neni”.
Gjithashtu në nenin 63 pika 6 e lex specialis i cili parashikon të drejtën ankimit pranë
Komisionit të Prokurimit Publik parashikon se “ […] Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton
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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 […]”.
Autoriteti kontraktor ka vepruar në kundërshtim të hapur me ligjin duke shkelur afatet
procedurialë të ankimit duke vijuar me “Hapjen e Ofertave“ brenda hapësirës ligjore ku
operatorëve ekonomikë ankimues i lind e drejta e shterimit të ankimit administrativ në një
shkallë më të lartë ankimimi. Autoriteti kontraktor ka detyrimin të presë përfundimin e plotë të
afateve të ankimit të operatorëve ekonomikë ankimues pranë Komisionit të Prokurimit Publik në
zbatim të nenit 63 pika 3 dhe pika 6 e LPP-së.
III.4.1. Në nenin 28 pika 2 gërma “d” të VKM, nr. 184, datë 17.03.2010, “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik” parashikohet
se “[…] Komisioni, pas shqyrtimit administrativ të ankesës vendos me akt të motivuar: d) Të
anulojë procedurat për shpalljen e kontratës fituese dhe të udhëzojë autoritetin kontraktor për
rifillimin e procedurës së prokurimit […]”..
Në më sipër dhe 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 “Toni Security” shpk për
procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozime”, me Nr.REF-65767-01-25-2017, me
objekt “Shërbim i ruajtjes me sistem alarmi dhe roje private në DRSSH Korçë, Arkivin e
DRSSH Korçë, ALSSH Korçë dhe ruajtjen me sistem alarmi për ALSSH Ersekë”, me
fond limit 1.252.216 lekë pa tvsh, parashikuar për t’u zhvilluar më datë 06.02.2017, nga
autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Korçë.
2. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Autoriteti kontraktor, me rishpalljen e procedurës së prokurimit, të modifikojë
dokumentat e tenderit në përputhje me konstatimet 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 operatori
ekonomik “Toni Security” shpk.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr.201 Prot; datë 09.02.2017
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