KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
VENDIM
K.P.P.254/2016
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Spiro Kuro

Zv/Kryetar

Juliana Hoxha

Anëtar

Leonard Gremshi

Anëtar

Hektor Balluku

Anëtar

Në mbledhjen e datës 22.04.2016 shqyrtoi ankesën me:
Objekt:

“Modifikimi i dokumentave të procedurës së prokurimit
“Kërkesë për propozim” me Nr. REF-24449-02-18-2016, me
objekt: “Sherbim i ruajtjes me sistem alarmi dhe 2 roje private
ne DRSSH Korce, Arkivin e DRSSH Korce, ALSSH Korce, dhe
ruajtjen me sistem alarmi per ALSSH Erseke”, me fond limit
1.145.000 lekë (pa TVSH), parashikuar për t’u zhvilluar nё
datёn 29.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale
e Sigurimeve Shoqerore Korcë.

Ankimues:

“Toni Security” sh.p.k
Njësia Bashkiake nr.8, Rruga “Lidhja e Prizrenit”
Tiranë

Autoriteti kontraktor:

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Korcë

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;

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me
shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi,
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V ë r e n:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesës 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
percaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”.
I.3. Ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor dhe
Komisionit të Prokurimit Publik.
Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 18.02.2016 është publikuar nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik tё
prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Kërkesë për
propozim” me Nr. REF-24449-02-18-2016, me objekt: “Sherbim i ruajtjes me sistem alarmi
dhe 2 roje private ne DRSSH Korce, Arkivin e DRSSH Korce, ALSSH Korce dhe ruajtjen me
sistem alarmi per ALSSH Erseke”, me fond limit 1.145.000 lekë (pa TVSH), parashikuar
për t’u zhvilluar nё datёn 29.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e
Sigurimeve Shoqerore Korcë.
II.2. Në datën 25.02.2016 operatori ekonomik “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur ankesë
pranë autoritetit kontraktor. Në ankesë ngrihen pretendime lidhur me hartimin e
dokumentave të tenderit të mësipërm. Konkretisht pretendohet si më poshtë:
1. Duhet hequr kërkesa për bilancin e vitit 2015, pasi afati i fundit i dorëzimit të tij
është data 31 mars 2016, ndërkohë që data e zhvillimit të procedurës së prokurimit
është përpara kësaj date.
2. Kërkesa për 8 punonjës shërbimi sipas vërtetimit të DPQ Korcë, është kërkesë e
ekzagjeruar.
3. Të modifikohet kërkesa për vërtetimin e numrit të armësve, lëshuar nga DPQ Korcë.
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4. Të modifikohet kërkesa për vërtetimin për mjetet e transportit, lëshuar nga DPQ
Korcë.
II.3. Në datën 02.03.2016 autoriteti kontraktor i ka kthyer përgjigje ankimuesit, duke
refuzuar ankesën.
II.5. Në datën 07.03.2016 operatori ekonomik ankimues “Toni Security” sh.p.k ka paraqitur
ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke parashtruar të njëjtat pretendime si edhe
në autoritetin kontraktor.
II.6. Në datën 15.03.3026 është protokolluar në Komisionin e Prokurimit Publik me nr.
460/2 prot., shkresa e autoritetit kontraktor nr. 1729/1 prot., datë 11.03.2016 , bashkëngjitur
dokumentacioni mbi trajtimin e ankesës.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
pas shqyrtimit të ankesës, dokumentacionit bashkëngjitur kësaj ankese si dhe dokumentave
e informacionit të dërguar nga autoriteti kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k, se në
dokumentat e tenderit duhet hequr kërkesa për bilancin e vitit 2015, pasi afati i fundit i
dorëzimit të tij është data 31 mars 2016, ndërkohë që data e zhvillimit të procedurës së
prokurimit është përpara kësaj date, Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.1.1. Në shtojcën 7 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, “Kapaciteti ekonomik e
financiar”, nga ana e autoritetit kontraktor është kërkuar që operatorët ekonomikë të
paraqesin dokumentacionin si më poshtë:
”Bilancet e certifikuara nga dega e tatim-taksave per vitet 2014, 2015.”
III.1.2. Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenin 46,
pika 1, gërma “c”, parashikohet si më poshtë:
“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:
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;”
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III.1.3. Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 27, pika 3, është përcaktuar:
“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 pikën 5, gërma “a” të këtij neni, thuhet se:
“Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:
a) kopje të certifikuara të një ose më shumë bilanceve, të paraqitura në autoritetet
përkatëse; dhe/ose [...]
Kërkesat e mësipërme duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e
kontratës. Ato i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të
operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.”
Sa më sipër, si dhe mbështetur në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të
ardhurat”, i ndryshuar, në nenin 29, pika 1 të të cilit sqarohet se “Çdo tatimpagues përgatit
deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e
Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në
organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë
bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në
udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji...”, duke qenë se procedura në
fjalë e prokurimit është publikuar në datën 18.02.2016, pra para datës 31 mars 2016, Njësia
e Prokurimit nuk ka vepruar drejtë në përcaktimin e kriterit lidhur me paraqitjen e bilancit
për vitin ushtrimor 2015.
Megjithatë, autoriteti kontraktor të mbajë në vëmendje datën e zhvillimit të procedures së
prokurimit, e cila duhet të përputhet me mundësinë objektive të operatorëve ekonomikë për
marrjen e një dokumenti nga institucionet kompetente. Kjo do të thotë se, në rastin e
zhvillimit të procedures mbas datës 31 Mars 2016, autoritetit kontraktor i lind e drejta të
vendos kriterin, duke kërkuar bilancin e vitit ushtrimor 2015.
Sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.2. Lidhur me pretendimin e ankimuesit “Toni Security” sh.p.k se kërkesa për 8 punonjës
shërbimi, sipas vërtetimit të DPQ Korcë, është kërkesë e ekzagjeruar”, Komisioni i
Prokurimit Publik vërten se:
III.2.1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit, “Kapaciteti teknik”, pika 7, paragrafi i parë, nga
ana e autoritetit kontraktor është parashikuar plotësimi i kërkesës së mëposhtme:
“Vertetim nga Drejtoria e Policise Qarkut Korce qe subjekti te kete te licencuar
minimumi 8 (tete)punonjes sherbimi, si dhe te kete qender kontrolli (salle operative)
ne zonen e sherbimit Korce.”
III.2.2. Në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” është kërkuar kryerja e shërbimit si 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.
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Per Agjensine Lokale te Sigurimeve Shoqerore Korce meqenëse dita e shtune eshte dite pune me
orar 8.30 deri ne 13.00 sherbimi do te pergjigjet duke lene nje roje ne orarin qe perkon me ate te
punonjesve.
Rojet te jene te pajisur me uniforma te subjektit te cilit ka realizuar kontraten, dokument identifikimi
dhe mjete mbrojtese.
Gjate orarit te sherbimit rojet duhet te kryejen kontrolle ne ambientet e nderteses.
Te ruaje me perkushtim objektin qe i eshte besuar,te ruaje rendin ne to si dhe te siguroje jeten e
personelit.
Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:
Rojet kane per detyre:
*Te mos lejoje futjen ne institucion te personave te paautorizuar
*Te mos lejoje hyrjen dhe daljen e materialeve pa dokument shoqerues
*Te kujdeset per ndricimin e jashtem dhe sistemin e alarmit
*Te kujdeset ne rast zjarri dhe te mare te gjitha masat per marjen ne kontroll te situates dhe te
lajmeroje zjarrfiksit.

Në shtojcën 12 ”Termat e referencës” është parashikuar si më poshtë:
“Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Sigurimi dhe ruajtja e ambienteve te DRSSH Korce,
Arkivin e DRSSH Korce, ALSSH Korce dhe ALSSH Erseke me sistem alarmi dhe me dy roje
private te shoqerise te licencuara per kryerjen e ketij sherbimi per periudhen nga data e
lidhjes se kontrates deri ne 31.12.2016. Kjo duke perfshire te shtunat, te djelat dhe ditet e
festave me sistem alarmi. Per ALSSH Korce nga e hena deri diten e enjte nga ora 8.30 deri
ne oren 16, diten e premte 8.30 deri ne oren 14.00 dhe diten e shtune nga ora 8.30 deri ne
oren 13.00.
Detyrat:Per kete qellim ofertuesi duhet te paraqese zerat e shpenzimeve ne zbatim te kodit te
punes dhe legjislacionit ne fuqi.
Shpërndarja:
Vendi i kryerjes se sherbimit DRSSH Korce, ARKIVI i DRSSH Korce, ALSSH Korce dhe
ALSSH Erseke.
III.2.3. Në Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, nenin 46,
pika 1, gërma “b”, parashikohet si më poshtë:
“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:
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.”
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.
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III.2.4. Komisioni i Prokurimit Publik, duke iu referuar dokumentave të tenderit dhe
konkretisht Shtojcës 10 “Specifikimet teknike”, dhe shtojcës 12 “Termat e referencës”, në
të cilat është dhënë përshkrimi i shërbimit të kërkuar, gjykon se kërkesa e autoritetit
kontraktor për numrin e punonjësve është e ekzagjeruar dhe si e tillë, pengon pesëmarrjen e
ofertuesve në këtë procedurë prokurimi.
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, lidhur me numrin e punonjësve, gjithmonë duke e
argumentuar dhe dokumentuar përcaktimin e numrit të punonjësve në përputhje me nenin 61
të këtyre rregullave, si dhe në përputhje me fondin limit në dispozicion.
Përsa parashtruar më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues qëndron.
III.3. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Toni Security” sh.p.k përsa i përket
kërkesës për vërtetimin e numrit të armëve, lëshuar nga DPQ Korcë si dhe kërkesës për
vërtetimin për mjetet e transportit, lëshuar nga DPQ Korcë, Komisioni I Prokurimti Publik
vëren se:
III.3.1. Në kriteret e vecanta të kualifikimit, “Kapaciteti teknik”, pika 7, paragrafi i dytë dhe
në pikën 8, nga ana e autoritetit kontraktor është parashikuar plotësimi i kërkesës së
mëposhtme:
Vërtetim nga Drejtoria e Policisë Qarku Korҫë për numurin e punonjësve, vërtetim për
numurin e armeve, si dhe mjeteve te transportit.
Dokument që të vërtetojë qe ofertuesi ka ne dispozicion apo mund t’i vihen në dispozicion
minimumi 2 automjete për perballimin e situatave emergjente qe mund te lindin gjate
realizimit te kontrates.
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 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 socialkulturore, sportive, fetare e politike, si dhe për sigurimin e vlerave monetare, materiale
dhe sendeve të çmuara gjatë transportit, të kontraktuara, dhe ka këto përgjegjësi:
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-

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.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.
Sipas pikës 5, po këtu: “Drejtuesi teknik përcakton rregullat e funksionimit të SHPSF-së
në lidhje me ruajtjen e objektit, personit apo shoqërimin e vlerave monetare në lëvizje si
dhe përpilon plandislokimin për cdo objekt së bashku me skemat e ruajtjes dhe plane të
vecanta ruajtjeje për situata emergjente.
Sqarojmë se kriteret për kualifikim vendosen që ti 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 që operatori ekonomik, nëpërmjet dokumentit të lëshuar nga Drejtoria
e Policisë së Qarkut, të vërtetojë numrin e armëve dhe mjeteve që ka shoqëria, në përputhje
me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet.
Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se kërkesa e autoritetit kontraktor që shoqёritë e
shërbimit privat të sigurisë fizike duhet të paraqesin vërtetim/e nga Drejtoritë e Policisë së
Qarkut lidhur me numrin e armëve dhe mjetet e transportit është një informacion që mund
të sigurohet nga të gjithë ofertuesit, pasi SHPSF-ja ka detyrimin ligjor të informojë me
shkrim, të paktën një herë në muaj, në strukturën përkatëse të Policisë së Shtetit, për
veprimtarinë e SHPSF-së dhe për pasojë të pajiset me vërtetim nga DPQ për veprimtarinë e
tij, pëfshirë këtu edhe të dhënat e kërkuara si më sipër cituar.
Pra, autoriteti kontraktor ka kërkuar nga subjektet pjesëmarrëse në tender, paraqitjen e një
vërtetimi nga Drejtoria e Policisë së Qarkut për numrit e armëve dhe mjetet e transportit,
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informacion i cili mund të sigurohet nga cdo shoqëri, në përgjigje të kërkesës që këta të
fundit i bëjnë DPQ-së.
Megjithatë lidhur me kriterin për disponueshmërinë e armatimit i cili në rastin konkret është
kërkuar të përmbushet nëpërmjet vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut për
armë në përdorim, Komisioni i Prokurimit Publik sjellë në vëmëndje të autoritetit kontraktor
legjislacionin për armët i cili legjitmon gjithashtu të 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 këtë kuptim kriteri i përcaktuar më sipër duhet të përfshijë në mënyrë alternative përvec
marrjes në përdorim të armëve edhe rastet kur operatorët ekonomikë dëshmojnë se
disponojnë armatim në pronësi të tyre si një mënyrë opsionale e parashikuar shprehimisht në
ligj.
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.1.4. 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 28cm (B3);
ç) armët e zjarrit të gjata gjysmautomatike, me gushë ose fole për fishekë, që mund të
mbajnëmë 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.
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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.
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.
Përsa më sipër pretendimet e shoqërisë “Toni Security” sh.p.k nuk qëndrojnë.
III.4. Nga verifikimet e kryera në sistemin elektronik të prokurimeve, rezulton se në datën
01.03.2016 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka vazhduar procedurën e prokurimit në
SPE me hapjen e ofertave.
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
vazhdimi i proceurës së prokurimit 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.
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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 ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Toni Security”
sh.p.k për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me Nr. REF-24449-0218-2016, me objekt: “Sherbim i ruajtjes me sistem alarmi dhe 2 roje private ne
DRSSH Korce, Arkivin e DRSSH Korce, ALSSH Korce, dhe ruajtjen me sistem
alarmi per ALSSH Erseke”, me fond limit 1.145.000 lekë (pa TVSH), parashikuar
për t’u zhvilluar nё datёn 29.02.2016, nga autoriteti kontraktor, Drejtoria Rajonale e
Sigurimeve Shoqerore Korcë.
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.
5. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga
operatorët ekonomikë “Toni Security” sh.p.k .
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 460 Protokolli,
Datë 07.03.2016
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Anëtar
Juliana Hoxha

Anëtar
Leonard Gremshi

Anëtar
Hektor Balluku

Zv/Kryetar
Spiro Kuro
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